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  دخل عامــم
  

فیهـا مـا  ثلبحـااإلسهامات اللغویة ألسالفنا المفكرین في التـراث العربـي، لـم ینـل إن 
یستحقه من عنایة واهتمام، فما زالت مجاالت كثیرة في التـراث العربـي اللغـوي بكـرًا تحتـاج 
إلى نظرة لغویـة علمیـة واعیـة وٕان وجـدت هنـاك أبحـاث لغویـة ذات قیمـة إال أنهـا محمولـة 

ولـم یخـرج  ،لتـراث العربـي، وتجتـر عطـاًء معرفیـًا ألسـالفنا البـاحثینعلى الرصید المعرفـي ل
جهــدها إذ ذاك مــن عملیــة نقــل أو تصــنیف دون أن یكــون لــروح العصــر الحــدیث لمســات 

وفــي غمـــرة الصـــراع بــین دعـــاة األصـــالة وأنصـــار . علــى هـــذا التـــراث لیبعــث فیـــه التجدیـــد
میـة حضـاریة، فـإذا نظرنـا إلـى رد مـن كـل خلفیـة علجـالمعاصـرة یضـیع البحـث اللغـوي، ویت

ل علیه عند دعاة األصالة، فإنه ال یعـدو أن یكـون جـردًا سـلبیًا رتیبـًا دون أدنـى جهـد المعوَّ 
لخــرق تلـــك الرتابــة والولـــوج داخـــل التــراث المعرفـــي لبحــث بنیتـــه الداخلیـــة لكــي یســـهم فـــي 

المعطیـات اللسـانیة تحقیق النظریة اللسانیة العامة، أما فئة أنصار المعاصرة فإنها أقحمت 
ــة فــي دراســتها للظــواهر اللغویــة العربیــة، دون أدنــى اعتبــار ألصــالة وخصوصــیات  الغربی

ــین التــراث العربــي ا ــة ب ــل المنهجــي أحــدث قطیعــة معرفی لفكــر واللســان العــربیین وهــذا الخل
واالحتیاجــات العلمیــة اللغویــة لإلنســـان المعاصــر، وكــان وراء التخلـــف فــي مجــال البحـــث 

ــاالعلمــي ا ــد الدارســین العــرب، بینمــا إذا نظرن ــة -للغــوي المعاصــر عن  -علــى ســبیل المقارن
إلى الفكر اللغوي الغربي فإننا ال نلمس تلك القطیعة المعرفیـة بـین تراثـه العلمـي واللسـاني، 

ـــذلك جـــاءت أبحـــاث الدارســـین فـــي الغـــرب، امتـــدادًا لجهـــود صـــومتطلبـــات الع ر اللغویـــة ول
  .یاتهم تتویجًا لتراكمات معرفیة في تراثهم التاریخيین وكانت نظر یأسالفهم اللغو 

إذا أردنــا أن نؤســـس فكــرًا عربیـــًا معاصـــرًا فــي مجـــال البحـــث اللغــوي، فإننـــا ملزمـــون 
ضرورة بالقیام بعملیة جرد للفكـر اللغـوي لتراثنـا العربـي، وتمحیصـه وتحدیـد مجاالتـه وفـرز 

فـي الموضـوع والمـنهج، وهــذا  عطاءاتـه اإلیجابیـة وسـقطاته علـى مسـتوى األسـس المعرفیـة
ــى الفكــر العربــي بشــكل عــام، والفكــر اللغــوي بشــكل  ــتم إال بعــودة تقویمیــة حضــاریة إل ال ی
خاص، وتـتم هـذه العـودة عبـر تتبـع المسـار التطـوري للـدرس اللغـوي عنـد العـرب األقـدمین 

ــك والبحــث عــن األســس المعرفیــة والفلســفیة التــي انبنــى علیهــا التــراث الفكــري العربــي، و  ذل
حفظ أصالة تراثنا المعرفي ونقف علـى المـنهج الفكـري نبربطه بالعلوم اإلنسانیة المختلفة، ف

الذي كان یشرف علـى تـأطیر األبحـاث والدراسـات فـي هـذا التـراث، وبـذلك یتحقـق مشـروع 
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النظریـة اللسـانیة العربیـة المعاصـرة، ویظهـر منهجهــا فـي مجـال العطـاء الفكـري اإلنســاني، 
ــالي تكــون هــذا المشــروع اللســاني العربــي ال . شــرعیة النشــأة علــى المســتوى المعرفــي وبالت

ـــة، واســـتوعبنا مادتهـــا  ـــات اللســـانیة الغربی ـــه النظری ـــه أمـــر إال إذا أخـــذنا بمـــا حققت یســـتقیم ل
اســـتیعابًا واعیــــًا، وحاولنــــا تكییــــف هــــذه النظریـــات مــــع خصوصــــیات اللســــان العربــــي فــــي 

ــا إســقاطات م ــى التــراث اللغــوي العربــي بعــد تقویمــه المجــاالت المختلفــة، وأجرین نهجیــة عل
وتمحیصـــه مـــن أجـــل بعثـــه بعثـــًا جدیـــدًا وٕاعـــادة صـــیاغته صـــیاغة تدفعـــه لمواكبـــة التطـــور 

مــع ضــرورة األخــذ بالمنــاخ الفكــري الــذي ســاد نشــأة وترعــرع  ،الحضــاري للمجتمــع البشــري
ــوم ا"الفكــر اللغــوي العربــي،  لعربیــة التراثیــة ألن فهــم المــنهج العربــي فــي أي علــم مــن العل

ینبغــي أن یلــتمس مــن داخــل الحیــاة العقلیــة العربیــة ومــن خــالل المنــاخ العقلــي العــام الــذي 
ــدأوا بمــا هــو  ــوم أن المفكــرین المســلمین ب نشــأ وتطــور وتأصــل فــي ظــل القــرآن، فمــن المعل

 -مـثالً  -لكل فرع من فروع البحـث، وكانـت" منهج نظري"عملي قبل أن یصلوا إلى وضع 
رآن عــــــن طریــــــق التلقــــــي والعــــــرض أســــــبق مــــــن وضــــــع كتــــــب تحــــــدد مــــــنهج قــــــراءة القــــــ

فـإذا تحققـت هـذه العملیـة فــي إطارهـا العلمـي المنهجـي سـتؤدي حتمـًا إلــى . )١("…القـراءات
ربیـة قــادرة علـى تقـدیم التفسـیر الكــافي عتفكیـر لسـاني حـدیث تـتمخض عنــه نظریـة لسـانیة 

الداللیــة، بهــذه الطریقــة نــربط الفكــر لكــل مســتویات الدراســة اللغویــة الصــوتیة والتركیبیــة و 
اللغــــوي العربــــي القــــدیم بــــالفكر اللســــاني العــــالمي الحــــدیث، ألن التحــــول العلمــــي للنظریــــة 
اللســانیة فــي العصــر الحــدیث أضــحى یتــوخى الشــمولیة فــي التعامــل العلمــي مــع الظــاهرة 

م تعـــد قـــد تغطـــي اهتمامـــات اإلنســان المعاصـــر، إذ لـــ. اللغویــة، بوصـــفها طبیعیـــة إنســانیة
ــــًا  تعتــــرف بالحــــدود المعرفیــــة مــــع انتقــــال العــــالم اللســــاني إلــــى بحــــث اللســــان البشــــري بحث
موضوعیًا متخذًا اللغة اإلنسانیة مـادة للتطبیـق باعتبارهـا تخضـع لنـوامیس متجانسـة تسـمح 
بوضــع مــنهج لســاني عــام یشـــمل كــل اللغــات، وبمثــل هـــذا التعامــل الــواعي نحمــي تراثنـــا 

من روح العصرنة والحداثة فینبعـث لیسـایر التطـور اإلنسـاني فـي كـل اللغوي بأن ننفخ فیه 
الفكریـة اللغویـة المعاصـرة،  نـات بـین تطلعاتتّـبعید الصـلة التـي اننمجاالت الفكر العلمي، و 

  .والجهود النظریة المنهجیة التي أغنى بها أسالفنا تراثنا المعرفي
حث كخطوة مرحلیة نحو معاینـة وفي هذا المجال النظري البین المعالم یندرج هذا الب

االهتمام في إسهامات عالم من علمـاء مستحضرًا  ،لعطاءات التراث العربي في حقل اللغة
بعلـم أصـول الفقـه،  -موضـوع بحثنـا النظـري -أصول الفقه، وربما كان ارتبـاط علـم الداللـة

متقدمـة أقوى من ارتباطه بأي علم آخر من العلوم، ذلـك أن علمـاء األصـول قـدموا نمـاذج 
جــدًا فــي تعــاملهم مــع اللغــة كمنظومــة مــن العالمــات اللســانیة الدالــة تخضــع فــي حركیتهــا 
الخطابیة إلى نوامیس متحكمة في أداء وظائفها الداللیة، وسـاهموا منـذ أّول اآلمـاد المبكـرة 
فـي معالجـة مشـكالت لغویــة، ومـا أضـفى علـى نتــاجهم المعرفـي طـابع الدقـة والموضــوعیة 

قرآن الكریم منطلقًا الستنباط أحكامهم الفقهیة العامة باالستناد علـى األحكـام هو اتخاذهم ال
                                                        

  .٣١د مفكري اإلسالم، صعنمناهج البحث  -علي سامي النشار.د )١(
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اللغویة التي من أظهر خصوصیاتها الداللة، وقد كان هؤالء العلمـاء یحملـون وعیـًا معرفیـًا 
ــاب لغــة محكمــة یحمــل شــبكة مــن  ــیهم أن یتعــاملوا مــع القــرآن الكــریم باعتبــاره كت أملــى عل

تـتحكم فـي ضـبط الداللـة بـأدوات وقفـوا علیهـا وحـددوا علـى أساسـها النوامیس العمیقة التـي 
إذن، فالتنـــاول الـــداللي فـــي التـــراث . أحكامـــًا وقواعـــد أضـــحت فیمـــا بعـــد مبـــادئ للتشـــریع

المعرفـي العربـي كـان ضــمن اهتمامـات لغویـة أخـرى، امتــزج البحـث فیـه بضـروب معــارف 
. ي موضــوعاته ومعــاییره الخاصــةمختلفـة مــن غیــر أن یحمــل عنوانــًا ممیــزًا، لــه اســتقالل فــ

فسعیًا منـا إلـى تحقیـق مقاربـة علمیـة بـین تراثنـا الـداللي المتنـوع، والمنـاهج الغربیـة الحدیثـة 
ــد  ــة التــراث اللغــوي الــداللي، عن فــي میــدان علــم الســیمیاء، حصــرنا بحثنــا فــي اســتنطاق بنی

ــه مــن  ــین یدی ــوافر ب ــراكم معرفــي عــالم أصــولي یعــد مفخــرة القــرن الســادس الهجــري بمــا ت ت
هذا العالم هو سـیف الـدین " باإلحكام في أصول األحكام"زاخر، أخرجه في كتابه الموسوم 

اآلمـدي الــذي نـوه بعلمــه المـؤرخ ابــن خلـدون وذكــره ضـمن أربعــة علمـاء متقــدمین فـي علــم 
  ..أصول الفقه

إن منهجنا في عـرض بنیـة التفكیـر الـداللي عنـد اآلمـدي یقـوم علـى أسـاس تفكیكهـا، 
طالع على أسسها العلمیة، لنعید تشكیلها تشـكیًال یحفـظ لهـا طابعهـا المعرفـي األصـیل واال

بـــرؤى تتطلـــع إلـــى اســـتفادة تخـــدم العصـــر وتحـــرك فاعلیـــة تلـــك األصـــول التراثیـــة الداللیـــة 
وتساعد على تنمیة قدراتها فـي عصـرنا، خاصـة إذا علمنـا أن علـم الداللـة حـدیثًا یلقـى مـن 

في كـل أنحـاء العـالم، مـا یجعلـه نقطـة التقـاء ألنـواع مـن التفكیـر  بالغ االهتمام في عصرنا
السیمانتیك نقطة التقاء ألنواع من التفكیر والمنـاهج مثـل ) (Leach: لیش(اإلنساني یقول 

  .")١(الفلسفة وعلم النفس وعلم اللغة، وٕان اختلفت اهتمامات كلٍّ الختالف نقطة البدایة
باب نظـري عـام یضـم ثالثـة فصـول، حاولـت أن : یقع هذا البحث في بابین رئیسیین

أبسط فیها معالم الدرس الداللي الحدیث مستهًال بالبحث عن نشـأة علـم الداللـة، منـذ عهـد 
الهنــود األوائــل ثــم الیونــان فالرومــان وصــوًال إلــى العصــر الوســیط فعصــر النهضــة إلــى أن 

ى تســـــمیته عـــــن مـــــیالد علــــم جدیـــــد یعتنـــــي بدراســـــة المعنــــى اصـــــطلح علـــــ) بـــــلایر(أعلــــن 
ولـــم یفتنـــي أن أعـــاین اهتمامـــات اللغـــویین والعلمـــاء العــــرب . م١٨٨٣بالســـیمانتیك ســـنة "

ــاب  القــدامى بشــأن الداللــة، معاینــة ســریعة مــا دمــت خصصــت لــذلك فصــًال كــامًال فــي الب
ـــًا لماهیـــة الداللـــة انطالقـــًا مـــن  الثـــاني مـــن البحـــث، كمـــا اجتهـــدت أن أرســـم إطـــارًا مفهومی

دهـا فــي القـرآن الكــریم، وأقــوال بعـض العلمــاء العـرب القــدامى وبعــض قـوامیس اللغــة، وورو 
علمــاء الداللــة المحــدثین مــن الغــرب، وقــدمت أهــم المباحــث التــي تشــكل موضــوعات علــم 
الداللة الحدیث، وختمت ذلك بفصل عرضت فیه لمختلف النظریـات الداللیـة التـي أسسـت 

  .الفكر الداللي الحدیث
لته بتلخــیص للمنــاخ المعرفــي العــام الــذي لطبیقــي، اســتهأمـا البــاب الثــاني فهــو بــاب ت

                                                        
)١( Semantics٩، ص.  
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ــــر لآلمــــدي، الجــــو المناســــب لكــــي یؤســــس أفكــــاره الداللیــــة فــــي كتابــــه  -بــــدون شــــك -وّف
ــة "اإلحكــام" ــًا بعــالم تكــون لعطاءاتــه العلمی ــى أن أمثــل لكــل قــرن معرفــي تقریب ، واهتــدیت إل

اني الهجـري إلـى القـرن أكبر األثر في عصره، ومـا بعـد عصـره، وبـدأت ذلـك مـن القـرن الثـ
  .الخامس الهجري

هـذا كـان فـي الفصــل األول أمـا الفصـول، الثـاني، الثالــث والرابـع، فقـد عرضـت فــیهم 
ما تناوله اآلمدي من مسائل تخص الداللـة محـاوًال أن أبـرز جهـوده فـي ضـوء مـا خلصـت 

ــة، وذلــك خدمــة لألهــداف التــي أومأنــا إلیهــا فــي المــ ــة الحدیث دخل، وال إلیــه البحــوث الداللی
أدعي أني أتیت على تحقیق تلك األهـداف كلهـا، فحسـبي إثـارتي لمسـائل ال زالـت لـم تمتـد 
إلیها اهتمامات البـاحثین المعاصـرین امتـدادًا ترتـد علـى إثـره تلـك المسـائل، حیـة فاعلـة فـي 
التفكیــر اللســاني الحــدیث، مــع اعتقــادي أن الــدرس اللغــوي بمختلــف فروعــه هــو عنــد غیــر 

علمائنـــا أغـــزر وأدق ممـــا هـــو عنـــد اللغـــویین فـــي تراثنـــا المعرفـــي، وهـــذا مـــا  اللغـــویین مـــن
علـــى اســـتثمار جهـــود أولئـــك العلمـــاء فیمـــا یخـــص إرســـاء نظریـــة لغویـــة  -حقیقـــة -یشـــجع
  ..شاملة

إن مسالك البحث في التراث المعرفي تكتنفها الوعور الصـعبة، التـي ال تقطعهـا دون 
فهنـاك تعترضـك اللغـة وهـي فـي كامـل . مباحثكفي  -دون شك -أن تنال منك نیًال یتبدى

صبرًا كبیرًا لتصل إلى فك شـبكتها  -ضرورة -فق معهانعنفوانها ونضجها وسلطتها، لغة ت
والولوج إلى نصوصها، وهـذا مـا عایشـته مـع لغـة اآلمـدي المنطقیـة، العلمیـة، فضـًال علـى 

ت مضـان كتابـه أمــر ال ذلـك فـإن الرجـوع إلـى المصـادر التـي أفــاد منهـا العـالم أو التـي ذللـ
بـین علـوم العربیـة وعلـم المنطـق " اإلحكـام"غنى عنـه، خاصـة وأن اآلمـدي مـزج فـي كتابـه 

  .وعلم أصول الفقه
معــي فلـم یــدخروا  -بـوهران -وال یفـوتني أن أشـید بصــنیع جمیـع أســاتذة معهـد األدب

سـلیمان نصحًا أو مالحظة دون أن یبـدو لـي بهـا، وأخـص بالتنویـه مـنهم أسـتاذي المحتـرم 
ــة مرحلــة، ولطالمــا كنــت محتاجــًا إلــى دفــع  عشــراتي الــذي صــاحبني مــع نشــأة بحثــي مرحل
معنـــوي فكـــان یحثنـــي علـــى المضـــي قـــدمًا فـــي أطـــوار بحثـــي، وٕانـــي مـــدین كـــذلك لألســـتاذ 
المحترم أحمد حساني الذي لقیت عنده كل التشجیع، وكانت لمالحظاته القیمة أكبـر األثـر 

خـذ مـن وقتـه القسـط الكبیـر لیشـرف علـى مراجعـة مـا كنـت في تدرجي في البحث، وكنت آ
  …واهللا ولي التوفیق …فألساتذتي جمیعًا مني الشكر واالمتنان …أدونه من فصول

  
  



- ١٤  -  

  
  
  
  

  : الفصل األول
  ة والماھیةأالنش: علم الداللة

  
  

  :تمھید
یرى فریق من الدارسین أن البحث عن المصـطلح العلمـي فـي التـراث المعرفـي 

لقــدیم، قــد ال یقــدم للــدرس اللغــوي الحــدیث شــیئًا ذا أهمیــة عــدا أنــه یضــع یــد العربــي ا
الباحـــث، علـــى التـــاریخ األول لمـــیالد المصـــطلح ویطلعـــه علـــى اإلطـــار العـــام الـــذي 

في طورها البـدائي، وقـد یحصـل تطـور جـذري فـي " الدراسة"دارت حوله موضوعات 
ى حقـــل داللــي آخـــر مفهــوم المصــطلح، فینتقـــل مفهومــه مـــن حقــل داللــي معـــین، إلــ

خاضـــعًا لســــنن التطـــور الــــداللي الــــذي یمـــس بنیــــة اللغــــة وعناصـــرها عبــــر مســــارها 
التـاریخي المتجـدد، ویخشـى علـى الباحـث أن یضــیع جهـده سـدى فـي خضـم البحــث 

  .عن الوالدة األولیة لصیغة المصطلح وداللته
لكــن الموضــوعیة العلمیــة فــي الــدرس اللغــوي الحــدیث، تملــي بــل تفــرض علــى 

احثین ضــرورة تــأطیر بحــثهم تــأطیرًا علمیــًا دقیقــًا، خاصــة إذا كــان البحــث یتــوخى البــ
تأصـیل الدراسـة، والتنقیــب عـن جـذورها فــي التـراث المعرفـي المتنــوع، سـعیًا منـه إلــى 
ربـــط الحقـــائق العلمیـــة الحدیثـــة بأصـــولها األولـــى، وٕاذا كـــان دور التـــأریخ للمصـــطلح 

ــًا أو العلمــي ینحصــر فــي تحدیــد نشــأة هــذا المصــط لح، وماهیتــه األولــى تحدیــدًا دقیق
یحیل على الظاهرة اللغویة التي یمكن أن یشرف علیها المصـطلح العلمـي الحـدیث، 
فإن ذلك یعد فضـًال علمیـًا فـي غایـة األهمیـة خاصـة إذا صـحب ذلـك وعـي الباحـث 
وتمكنــه مــن أدوات بحثــه بكیفیــة تعینــه علــى الغــوص فــي التــراث المعرفــي بمنهجیــة 

ســائل مالئمــة، ممــا یتــیح فرصــة التوصــل إلــى نتــائج علمیــة مؤكــدة قــد تلقــي دقیقــة وو 
أضواء على جوانب هامـة مـن التـراث العلمـي الزاخـر وبالتـالي تفـتح مجـاالت واسـعة 
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ـــوم  إلعـــادة اكتشـــاف هـــذا التـــراث اكتشـــافًا علمیـــًا واعیـــًا، بإدراجـــه ضـــمن حركیـــة العل
ا منهجیــة واضــحة تمثــل قاعــدة الحدیثــة، وســعیًا منــا إلــى تــأطیر هــذه الدراســة وضــعن

نشـأة علـم الداللـة، والـذي عرضـنا فیـه : هذا البحث وهي تشـمل فصـًال أوًال بعنصـریه
للمســار التطــوري الــذي تبلــور مــن خاللــه علــم الداللــة الــذي انفصــل مــن جملــة علــوم 
ــم الداللــة معــه  ــم كــان لعل لغویــة مختلفــة لیخــتص بجانــب المعنــى والداللــة، وآخــر عل

أمــا العنصــر الثــاني مــن هــذا . هــو علــم األلســنیة بمختلــف مباحثــهوشــائج متصــلة و 
الفصـل فقـد بســطنا فیـه ماهیـة علــم الداللـة، ومختلـف المفــاهیم التـي وردت بهـا كلمــة 

ومــا یــراد فیهــا بــدءًا مــن نصــوص القــرآن الكــریم باعتبــاره كتــاب ضــبط اللغــة " داللــة"
وبلغـائهم، وٕالیـه انتهـى العربیة وأول أسلوب بیاني عجز من مجاراته فصـحاء العـرب 

اإلنتاج األدبي واللغوي الذي یمثل قمة ما أبدعتـه القریحـة العربیـة الجاهلیـة، ثـم نقلنـا 
ـــا مـــادة  ومـــا اشـــتق " دلّ "الشـــروحات التـــي وردت فـــي معـــاجم اللغـــة المشـــهورة وتتبعن

وأنهینــــا هـــذا العنصــــر مـــن الفصــــل األول بتقـــدیم تعــــاریف ومفـــاهیم كــــل مــــن . منهـــا
لمــــــاء العــــــرب األقــــــدمین، وعلمــــــاء الغــــــرب المحــــــدثین حــــــول الداللــــــة اللغــــــویین والع

  .ومتعلقاتها وحقول مباحثها

  نشأة علم الداللة - أوالً 

  :المسار التطوري التاریخي: نشأة علم الداللة-١
لقـــد اســـتقطبت اللغـــة اهتمـــام المفكـــرین منـــذ أمـــد بعیـــد، ألن علیهـــا مـــدار حیـــاة 

ـــو  ـــة واالجتماعیـــة، وبهـــا ق ـــبهم المقدســـة، كمـــا كـــان شـــأن مجتمعـــاتهم الفكری ام فهـــم كت
منبـــع الدراســـات اللغویـــة واأللســـنیة ) الفیـــدا(الهنـــود قـــدیمًا حیـــث كـــان كتـــابهم الـــدیني 

علــى الخصــوص التــي قامــت حولــه، ومــن ثمــة غــدت اللســانیات اإلطــار العــام الــذي 
وكـان الجـدل الطویـل الـذي دار حـول نشـأة . اتخـذت فیـه اللغـة مـادة للدراسـة والبحـث

قــد أثــار عــدة قضــایا تعــد المحــاور الرئیســیة لعلــم األلســنیة الحــدیث فمــن جملــة  اللغــة
بوجـــود عالقـــة ضـــروریة بـــین : "اآلراء التـــي أوردهـــا العلمـــاء حـــول نشـــأة اللغـــة قـــولهم

إن المباحـث الداللیـة  )١(."اللفظ والمعنى شبیهة بالعالقـة اللزومیـة بـین النـار والـدخان
لفـــظ بـــالمعنى، وارتــبط هـــذا بفهــم طبیعـــة المفـــردات قــد أولـــت اهتمامــًا كبیـــرًا عالقــة ال

والجمــل مــن جهــة وفهــم طبیعــة المعنــى مــن جهــة أخــرى، فلقــد درس الهنــود مختلــف 
األصــناف التــي تشــكل عــالم الموجــودات، وقســموا دالالت الكلمــات بنــاء علــى ذلــك 

                                                        
  .١٩ص -أمحد خمتار عمر، علم الداللة.د )١(
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  :إلى أربعة أقسام
  )رجل: مثل لفظ(قسم یدل على مدلول عام أو شامل -١
  )طویل: مثل كلمة(ى كیفیة قسم یدل عل-٢
  )جاء: مثل الفعل(قسم یدل على حدث -٣
  )١()محمد: مثل االسم(قسم یدل على ذات -٤

إن دراسة المعنى في اللغـة بـدأ منـذ أن حصـل لإلنسـان وعـي لغـوي، فلقـد كـان 
هذا مع علماء اللغة الهنود، كما كان للیونان أثرهم البـین فـي بلـورة مفـاهیم لهـا صـلة 

الداللــة، فلقــد حــاور أفالطــون أســتاذه ســقراط حــول موضــوع العالقــة بــین وثیقــة بعلــم 
اللفظ ومعناه، وكان أفالطون یمیل إلى القـول بالعالقـة الطبیعیـة بـین الـدال ومدلولـه، 
أمـا أرســطو فكــان یقــول باصـطالحیة العالقــة، وذهــب إلــى أن قسـم الكــالم إلــى كــالم 

بــین الصــوت والمعنــى معتبــرًا  خــارجي وكــالم داخلــي فــي الــنفس، فضــًال علــى تمییــزه
وقــد تبلــورت هــذه المباحــث . المعنــى متطابقــًا مــع التصــور الــذي یحملــه العقــل عنــه

اللغویــة عنــد الیونــان حتــى غــدا لكــل رأي أنصــاره مــن المفكــرین فتأسســت بنــاء علــى 
 )٢(.ذلـــك مـــدارس أرســــت قواعـــد هامــــة فـــي مجــــال دراســـة اللغــــة كمدرســـة الــــرواقیین

ـــم ـــر فـــي الدراســـات اللغویـــة  ومدرســـة االســـكندریة ث كـــان لعلمـــاء الرومـــان جهـــد معتب
خاصة ما تعلق منها بـالنحو، وٕالـیهم یرجـع الفضـل فـي وضـع الكتـب المدرسـیة التـي 
بقیت صالحة إلـى حـدود القـرن السـابع عشـر بمـا حوتـه مـن النحـو الالتینـي، وبلغـت 

المدرســـة  العلـــوم اللغویـــة مـــن النضـــج والثـــراء مبلغـــًا كبیـــرًا فـــي العصـــر الوســـیط مـــع
والتــي احتـــدم فیهــا الصـــراع حــول طبیعـــة العالقــة بـــین ) Scolastique(الســكوالئیة 

الكلمــات ومــدلوالتها، وانقســم المفكــرون فــي هــذه المدرســة إلــى قائــل بعرفیــة العالقــة 
  .بین األلفاظ ودالالتها وقائل بذاتیة العالقة

ــــزداد عبــــر مراحــــل التــــاریخ،  ــــة ی ــــدخر وبقــــي االهتمــــام بالمباحــــث الداللی ــــم ی ول
المفكــرون أي جهــد مــن أجــل تقــدیم التفســیرات الكافیــة لمجمــل القضــایا اللغویــة التــي 

" الكالســیكیة"فرضــت نفســها علــى ســاحة الفكــر، ففــي عصــر النهضــة، أیــن ســادت 
المنحى بــســات اللغویــة فــي هــذه المرحلــة ابأنماطهـا فــي التفكیــر والتــألیف امتــازت الدر 

الـذین رفعــوا ) بوررویـال(ه الفتـرة رواد مدرسـة المنطقـي العقلـي، وأحسـن مـن یمثـل هـذ
ـــة أن اللغـــة مـــا هـــي إال صـــورة للعقـــل، وأن النظـــام الـــذي یســـود لغـــات البشـــر : مقول

                                                        
  .١٩املرجع السابق، ص )١(
  .اللغوية بالفلسفة ربطوا املسائل) م.ق٢٤٤ت( القيسيوينينتسبون إىل ريتون ) stoiciens( الرواقيون )٢(
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  )١(.جمیعًا قوامه العقل والمنطق
وفي حدود القرن التاسع عشر المـیالدي، تشـعبت الدراسـات اللغویـة، فلـزم ذلـك 

ظریــات اللســانیة وتعــددت تخصــص البحــث فــي جانــب معــین مــن اللغــة، فظهــرت الن
المناهج، فبرزت الفونولوجیا التي اهتمت بدراسـة وظـائف األصـوات إلـى جانـب علـم 
الفونتیك الذي یهتم بدراسة األصوات المجـردة، كمـا بـرزت األتیمولوجیـا التـي اعتنـت 
بدراسة االشتقاقات في اللغة، ثم علم األبنیة والتراكیب الذي یخـتص بدراسـة الجانـب 

  .بطه بالجانب الداللي في بناء الجملةالنحوي ور 
وفــي الجانــب اآلخــر مــن العــالم، كــان المفكــرون العــرب قــد خصصــوا للبحــوث 
اللغویــة حیــزًا واســعًا فــي إنتــاجهم الموســوعي الــذي یضــم إلــى جانــب العلــوم النظریــة 
كــالمنطق والفلســفة علومـــًا لغویــة قـــد مســت كــل جوانـــب الفكــر عنـــدهم، ســواء تعلـــق 

الشـــــرعیة كالفقـــــه والحـــــدیث، أو علـــــوم العربیـــــة، كـــــالنحو والصـــــرف األمـــــر بـــــالعلوم 
والبالغة، بل إنهم كانوا یعدون علـوم العربیـة نفسـها وتعلمهـا مـن المفـاتیح الضـروریة 

ــــذلك  ــــي فهــــم العلــــوم الشــــرعیة، ول ــــأثرت "للتبحــــر ف ــــة[ت ــــوم الــــدین ] العلــــوم اللغوی بعل
دراســات الفقهیــة، وبنــى وقــد تفاعلــت الدراســات اللغویــة مــع ال. وخضــعت لتوجیهاتهــا

اللغویــون أحكــامهم علــى أصــول دراســة القــرآن والحــدیث والقــراءات، وقــالوا فــي أمــور 
اللغــة بالســماع والقیــاس واإلجمــاع واالستصــالح تمامــًا كمــا فعــل الفقهــاء فــي معالجــة 

ولمــا كانــت علــوم الــدین تهــدف إلــى اســتنباط األحكــام الفقهیــة  )٢(".أمــور علــوم الــدین
األصـولیة للفقـه، اهـتم العلمـاء بداللـة األلفـاظ والتراكیـب وتوسـعوا فـي  ووضع القواعـد

واحتــاج ذلــك مــنهم إلـى وضــع أســس نظریــة، . فهـم معــاني نصــوص القــرآن والحـدیث
فیها من مبادئ الفلسفة والمنطق ما یدل علـى تـأثر العـرب بالمفـاهیم الیونانیـة ولـذلك 

إن الفكـر العربـي اسـتطاع أن  لـیس مـن مبالغـة فـي القـول"یؤكـد عـادل الفـاخوري أنـه 
یتوصل في مرحلته المتأخرة إلى وضع نظریـة مسـتقلة وشـاملة یمكـن اعتبارهـا أكمـل 

فاألبحــاث الداللیــة فــي الفكــر العربــي  )٣(."النظریـات التــي ســبقت األبحــاث المعاصــرة
التراثي، ال یمكن حصرها في حقـل معـین مـن اإلنتـاج الفكـري بـل هـي تتـوزع لتشـمل 

للتحــــاور بــــین المنطــــق وعلــــوم المنــــاظرة "مــــن العلــــوم ألنهــــا مدینــــة  مســــاحة شاســــعة
هــــذا الــــتالقح بــــین هــــذه العلــــوم  )٤(."وأصــــول الفقــــه والتفســــیر والنقــــد األدبــــي والبیــــان

                                                        
  .٢٥والتارخيية، ص العامةحماضرات يف اللسانيات  زبري دراقي )١(
  .٢٦ص: ةيسنلوعلوم األ التعقيد فنون  )٢(
  .٥علم الداللة عند العرب، ص )٣(
  .٥املرجع السابق، ص )٤(
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النظریـة واللغویـة هـو الـذي أنـتج ذلـك الفكـر الـداللي العربـي، الـذي أرسـى قواعـد تعـد 
یاء علـى السـواء، بـل إنـك ال تجـد اآلن المنطلقات األساسـیة لعلـم الداللـة وعلـم السـیم

كبیر فرق بین علماء الداللة في العصر الحدیث وبـین علمـاء العـرب القـدامى الـذین 
ســاهموا فــي تأســـیس وعــي داللــي هـــام، یمكــن رصــده فـــي نتــاج الفالســفة واللغـــویین 

فـــالبحوث الداللیـــة العربیـــة تمتـــد مـــن القــــرون "وعلمـــاء األصـــول والفقهـــاء واألدبـــاء، 
رابـع والخـامس الهجریـة إلـى سـائر القـرون التالیـة لهـا، وهـذا التـأریخ المبكـر الثالث وال

  )١(."إنما یعني نضجًا أحرزته العربیة وأّصله الدارسون في جوانبها
إن هــذه الجهــود اللغویــة فــي التــراث العربــي ألســالفنا البــاحثین، وتلــك األبحــاث 

الالتــین وعلمــاء العصـــر التــي اضــطلع بهــا اللغویــون القــدامى مـــن الهنــود والیونــان و 
الوسیط وعصر النهضـة األوروبیـة، فتحـت كلهـا منافـذ كبیـرة للـدرس اللغـوي الحـدیث 
ــــداللي، اســــتفاد منهــــا علمــــاء اللغــــة  ــــي البحــــث األلســــني وال وأرســــت قواعــــد هامــــة ف
المحـــدثون بحیـــث ســـعوا إلـــى تشـــكیل هـــذا التـــراكم اللغـــوي المعرفـــي فـــي نمـــط علمـــي 

میشـال (یر، وهـو مـا تجسـم فـي تقـدم العـالم الفرنسـي یستند إلى مناهج وأصول ومعای
فـــي الربــع األخیـــر مــن القـــرن التاســع عشـــر إلــى وضـــع مصـــطلح ) M.Brealبــلایر 

یشـــرف مـــن خاللـــه علــــى البحـــث فـــي الداللـــة، واقتــــرح دخولـــه اللغـــة العلمیـــة، هــــذا 
 إن الدراسة التي نـدعو إلیهـا القـارئ هـي نـوع: "یقول بلایر" السیمانتیك"المصطلح هو 

حـــدیث للغایـــة بحیـــث لـــم تســـم بعـــد، نعـــم، لقـــد اهـــتم معظـــم اللســـانیین بجســـم وشـــكل 
الكلمــات، ومــا انتبهــوا قــط إلــى القــوانین التــي تنــتظم تغیــر المعــاني، وانتقــاء العبــارات 
الجدیــدة والوقــوف علــى تــاریخ میالدهــا ووفاتهــا، وبمــا أن هــذه الدراســة تســتحق اســمًا 

  )٢(.للداللة على علم المعاني" سیمانتیك"خاصًا بها، فإننا نطلق علیها اسم 
فــي تحدیــد موضــوع علــم الداللــة  -دون ریــب -انطلــق) بــلایر(إن العــالم اللغــوي 

ومصطلحه من جهود من سبقه من علماء اللغـة الـذین وفـروا مفـاهیم مختلفـة تخـص 
إن دراســة : "المنظومــة اللغویــة مــن جمیــع جوانبهــا یقــول الــدكتور كمــال محمــد بشــر

فه فرعــــًا مســــتقًال عـــن علــــم اللغــــة، قــــد ظهـــرت أول مــــا ظهــــرت ســــنة المعنـــى بوصــــ
ــم تعــرف بهــذا االســم ١٨٣٩ إال بعــد فتــرة طویلــة ) الســیمانتیك(، لكــن هــذه الدراســة ل

إال  )٣(."المصــطلح الحـــدیث) بــلایر.م(عنــدما ابتكــر العـــالم الفرنســي  ١٨٨٣أي ســنة 

                                                        
  .٦، علم الداللة العريب، صالدايةفايز  )١(
)٢( Les grands courrants de la linguistique moderne. Le roy 

Maurice- p.46.  
  .٦تأليف ستيفن أوملن، دور الكلمة يف اللغة، مقدمة، ص )٣(
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یكمـن فـي ) بـلایر(ل أن المؤرخین اللغویین لظهور علم الداللـة یجمعـون علـى أن فضـ
بســط ) محاولــة فـي علـم المعـاني(تخصیصـه كتابـًا اسـتقل بدراســة المعنـى هـو كتـاب 

فیه القول عن ماهیة علم الداللة، وأبدع منهجًا جدیدًا في دراسـة المعنـى هـو المـنهج 
الـذي ینطلــق مـن الكلمــات نفسـها لمعاینــة الـدالالت دون ربــط ذلـك بــالظواهر اللغویــة 

نرسم معالم هذا المـنهج اللغـوي الجدیـد انطالقـًا مـن الـنص الـذي  ویمكن أن. األخرى
  :في سیاق تعریفه بعلم الداللة) بلایر(أورده 

) الســیمانتیك(إذا كانـت اللســانیات تهــتم بشـكل الكلمــات، فــإن علـم الداللــة : أوالً 
  .یهتم بجوهر هذه الكلمات ومضامینها

علــى القــوانین التــي تنــتظم  الهــدف الــذي ینشــده علــم الداللــة هــو الوقــوف: ثانیــاً 
ـــــ ـــــك تغّی ـــــي تســـــیر وفقهـــــا اللغـــــة، وذل ر المعـــــاني وتطورهـــــا، والقواعـــــد الت

بـــــاالطالع علـــــى النصـــــوص اللغویـــــة بقصـــــد ضـــــبط المعـــــاني المختلفـــــة 
بــأدوات محــددة وفــي هــذا ســعي حثیــث إلــى التنویــع فــي التراكیــب اللغویــة 

غـــة إثـــراء ألداء وظـــائف داللیـــة معینـــة، وهـــذا التنویـــع هـــو الـــذي یثـــري الل
یحفـظ أصـول هـذه اللغـة، وال یكـون حـاجزًا أمـام تطورهـا وتجـددها ویمكـن 

نــوامیس لغویــة جدیــدة لكــي " خلــق"فـي خضــم البحــث عــن هــذه النـوامیس 
عـــالم اللســـان یكـــون "تشـــرف علـــى النظـــام الكالمـــي بـــین أهـــل اللغـــة ألن 

  )١("!!همه الوعي باللغة عبر إدراك نوامیس السلوك الكالمي
اع المــــنهج التطــــوري التأصــــیلي الــــذي یقــــف علــــى مــــیالد الكلمــــات اتبــــ: ثالثــــاً 

ـــى أصـــولها األولـــى  ـــد یردهـــا إل ـــاریخي، وق ألن "ویتتبعهـــا فـــي مســـارها الت
اللغة مؤسسة اجتماعیة تحكمهـا نـوامیس مفروضـة علـى األفـراد، تتناقلهـا 

 -راهنـــاً  -األجیــال بضــرب مــن الحتمیــة التاریخیـــة، إذ كــل مــا فــي اللغــة
عــن أشـكال سـابقة هـي األخــرى منحـدرة مـن أنمـاط أكثــر إنمـا هـو منقـول 

ــــة المتعــــددة ــــى األصــــل األوحــــد أو األصــــول األولی ــــة، وهكــــذا إل  )٢("بدائی
فالنظام اللغوي، نظـام متجـدد مـا دامـت الكلمـات ال تخضـع لقـانون ثابـت 
یلزمهــا بمــدلوالتها، فاللغـــة تنتظمهــا نــوامیس خفیـــة تعــود إلــى اقتضـــاءات 

ظــام الكلــي الــذي تســیر وفقــه اللغــة، وتصــرف تعبیریــة هــي جــزء مــن الن
  .دالالت تراكیبها

) میشـال بـلایر(هذه النقاط الثالث هي األطر الكبرى التـي ینـدرج ضـمنها مـنهج 
                                                        

  ١٠٤ص . عبد السالم املسدي، اللسانيات وأسسها املعرفية. د (١)
  .١٦١املرجع السابق، ص )٢(
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  .في علم الداللة ومعه تحدید لمجمل فروع البحث في هذا المجال

  :بین علم الداللة وعلم اللسانیات-٢
إنمـا كـان . عـن علـوم اللغـة األخـرى إن نشأة علم الداللة، لم تكـن نشـأة مسـتقلة

یعـد هـذا العلــم جـزءًا لصـیقًا بعلــم اللسـانیات الــذي كـان یهـتم بدراســة اللسـان البشــري، 
 -)بــلایر(كمــا أشــار إلــى ذلــك  -إال أن عــدم اهتمــام علمــاء اللســانیات بداللــة الكلمــات

هــو الــذي كــان دافعــًا لــبعض العلمــاء اللغــویین إلــى البحــث عــن مجــال علمــي یضــم 
ــــي جــــوهر الكلمــــات ودالالتهــــا، لكــــي یحــــددوا ضــــمنه موضــــوعاته ومعــــاییره بح ثــــًا ف

وقواعــــده ومناهجــــه وأدواتــــه ومــــا كــــان ذلــــك یســــیرًا خاصــــة إذا علمنــــا ذلــــك التــــداخل 
ـــین علـــوم اللغـــة مجتمعـــة وعلـــم األلســـنیة الـــذي ذهـــب  المتشـــابك الـــذي كـــان یجمـــع ب

لعلـوم كمـا هـو شـأن علماؤه إلى تفریعه إلى مباحـث جمعـت بـین حقـول مختلفـة مـن ا
-neuro، ومبحـث اللسـانیات العصـبیة )psycolinguistique(اللسانیات النفسیة 

linguistique إن العلــــم اللســــاني كــــان یهــــتم بوصــــف الجوانــــب . ومــــا إلــــى ذلــــك
الصوریة للغة ویتجنب الخوض في اسـتبطان جـوهر الكلمـات ومعانیهـا الـذي أصـبح 

إن ضــــــرورة اإلحاطـــــة ببعـــــد اللغــــــة  ، ثـــــم)الحـــــدیث(مـــــن اهتمامـــــات علـــــم الداللــــــة 
ـــدینامیكي كـــل هـــذه حـــواجز  ـــع ســـیرورة المعنـــى ال االجتمـــاعي والثقـــافي والنفســـي وتتب
وقفــت أمــام علمــاء اللســانیات، فاســتبعدوا بــذلك الخــوض فــي دراســة المعنــى وركــزوا 
بحوثهم على شكل الكلمات، إلى أن برز علم الداللة لیسد هـذا الفـراغ فـي الدراسـات 

جهـة ویعمـق البحـث فـي الجانـب الـداللي للغـة مـن جهـة أخـرى، ویجتـاز  اللغویة مـن
ألن علــم "تلـك الحــواجز التــي حالــت دون أن یخــوض اللسـانیون فــي دراســة المعنــى، 

ـــي یتعـــین علیهـــا وصـــف الجوانـــب  ـــدان یتجـــاوز حـــدود اللســـانیات الت ـــة هـــو می الدالل
ٕاذا كـان باإلمكـان الصوریة للغة قبل كل شيء، فالداللة لیسـت ظـاهرة لغویـة صـرفًا و 

.. بنــاء الحقــول الداللیــة فإنــه ینبغــي آنــذاك االعتمــاد علــى المعطیــات الخارجیــة فقــط
)…(  

إن بعــــد اللغــــة االجتمــــاعي والثقــــافي مــــن العوائــــق التــــي تقــــف أمــــام الدراســــات 
  :الداللیة الحدیثة ویمكن تحدید ذلك فیما یلي

  .تعدد القیم الحافة بداللة األلفاظ المركزیة -أ
داللة اللفظ لیست ظاهرة قارة ذلـك أنـه یمكنهـا أن تعتنـي دومـًا بحسـب  إن -ب

  .)١()"اللغویة وغیرها التي یخبرها المتكلم(التجارب الجدیدة 
                                                        

  .٢٨، صحيباتنيسامل شاكر، مدخل إىل علم الداللة، ترمجة حممد  )١(



- ٢١  -  

إن هــذه المباحــث المتشــعبة التــي هــي مــن صــمیم اهتمامــات علــم الداللــة، هــي 
مــــن إلــــى إبعــــاد دراســــة الداللــــة  )١(التــــي دفعــــت علمــــاء األلســــنیة ومــــنهم التــــوزیعیین

ــم تخــل منــه أي مباحــث . اللســانیات والحقیقــة التــي ال مــراء فیهــا أن دراســة المعنــى ل
لغویة سـواء أكانـت قدیمـة أم حدیثـة، ذلـك أنـه ال یمكـن تصـور دراسـة الكلمـات وهـي 

وهـذا مـا عبـر عنـه سوسـیر فـي سـیاق حدیثـه عـن الـدال . جوفاء خالیة مـن الـدالالت
  .بوجهي الورقة الواحدةوالمدلول وشبه اتحاد الكلمات وداللتها 

إن علــم الداللــة كمبحــث مــن المباحــث اللغویــة حســب ماهیــة اللســانیات، یهــتم 
بحلقة من حلقات علم اللسان البشري، هذه الحلقـة تكمـن فـي المظهـر اإلبالغـي ومـا 
یتعلــق بــه، فالرســالة اإلبالغیــة هــي التــي تضــطلع بنقــل داللــة الخطــاب إلــى المتلقــي 

ــًا،  -لعادیــةفــي الحــاالت ا -بحیــث یــتم فالدراســة اللســانیة ال "اســتیعابها اســتیعابًا كافی
تقف عنـد تشـخیص الحـدث اللغـوي فـي مسـتواه األدائـي، ولكـن فـي سـلكه الـدائري إذ 
ـــد رد  ـــه ثـــم بتحقیقـــه مـــردوده عنـــدما یول ـــد الحـــدث وبلوغـــه وظیفت تهـــتم اللســـانیات بتول

ــــي الفعــــل المنشــــود، وهكــــذا یكــــون موضــــوع علــــم اللســــان اللغــــة فــــي مظه رهــــا األدائ
  )٢(.ومظهرها اإلبالغي وأخیرًا في مظهرها التواصلي

لقــد ولجــت اللســانیات كــل مجــاالت االتصــاالت اإلنســانیة حتــى غــدت ملتقــى 
لكــل العلــوم اإلنســانیة واعتمــدت فــي الخطــاب بأنواعــه، وال یمكــن أن نقــیم هــذا الــدور 

فـــي ذلــك، كفـــرع الرائــد فــي مجـــاالت الحیــاة لأللســـنیة دون أن نقــر بحضـــور الداللــة 
فاللسانیات تستلهم الظـاهرة اللغویـة ونوامیسـها مـن "أساسي ومهم في فعالیة الخطاب 

مصــادر لســانیة وغیــر لســانیة فتعمــد إلــى إجــراء مقطــع عمــودي علــى كــل منتجــات 
ـــــاري  الفكـــــر، بمنظـــــور مخصـــــوص فبعـــــد البحـــــث عـــــن خصـــــائص الخطـــــاب اإلخب

ســـة نـــوامیس الخطـــاب العلمـــي األدبـــي، تعمـــد اللســـانیات إلـــى دراالشـــعري والخطـــاب 
  )٣(.والقضائي واإلشهاري والدیني والمذهبي

ــم یكــن لأللســنیة هــذا االهتمــام الواســع باللغــة اإلنســانیة، إال بعــد أن ظهــرت  ول
الجانـب الصـوتي، : في أوربا مدارس بنیویة عاینت الظـاهرة اللغویـة مـن كـل جوانبهـا

األلسـنیة "لي، واسـتقر لـدیها أن والجانب المعجمي، والجانـب التركیبـي والجانـب الـدال

                                                        
عمها العامل اللغوي األمريكي بلومفيلد وهي نظرية عامة لأللسنية ترى أن اللغة تتألف نظرية تز : التوزيعية )١(

اللغة ملنطق يكون التعبري على مستويات خمتلفة واجلملة حتمل  نظاممن إشارات معربة تتدرج مجيعاً ضمن 
ا املباشرة بواسطة قواعد التوزيع والتعويض واالستبدال   .إىل مؤلفا

  .٨١، اللسانيات وأسسها املعرفية، صاملسديعبد السالم .د )٢(
  .١٦٨املرجع السابق، ص )٣(
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هــــي دراســــة اللغــــة بحــــد ذاتهــــا دراســــة علمیــــة، وتحلیــــل خصائصــــها النوعیــــة، بغیــــة 
اللغــة تنظــیم، وهــذا التنظــیم وظیفــي، یتوســله "وأن . )١("الوصــول إلــى نــوامیس عملهــا

فلـــم تعــــد األلســـنیة تهـــتم بشــــكل " اإلنســـان للتعبیـــر عـــن أغراضــــه ولعملیـــة التواصـــل
ل أعطـت لجـوهر هـذه الكلمـات أهمیـة كبیـرة، وذلـك بعـد مـا تأكــد الكلمـات فحسـب، بـ

لــدى علمــاء األلســنیة، أن البحــث األلســني یبقــى ناقصــًا مــا لــم یهــتم بجوانــب اللغـــة 
جمیعهــا، ویظــل حكمــه علــى الظــواهر اللغویــة یفتقــد إلــى طــابع المعیاریــة التــي تســم 

عي اللغــوي فـي البحــث ولـم یحصـل هــذا الـو . دینامیكیـة اللغـة وفعالیتهــا بسـمة التقعیــد
الــذي كــان " بلومفیلــد"األلســني إال مــع العلمــاء اللغــویین المتــأخرین كالعــالم األمریكــي 

یــرى أن الدراســة األلســنیة، ال تنحصــر بدراســة األصــوات والــدالالت اللغویــة بــذاتها، 
، وجــدیر )…(بــل تشــمل دراســة االرتبــاط القــائم بــین أصــوات معینــة ودالالت معینــة 

هـــــوم ارتبــــاط الصـــــوت اللغــــوي بالداللـــــة، قــــد تبنتـــــه األلســــنیة بصـــــورة بالــــذكر أن مف
  )٢(.عامة

ــم األلســنیة األخــذ بــه، تبــین لعلمــاء اللغــة المحــدثین  وبعــد هــذا التــزاوج الــذي لــزم عل
ـــه هـــزیًال كمـــا كـــان فـــي القـــدیم، وأنـــه  أن الجانـــب الـــداللي فـــي اللغـــة ال یـــزال البحـــث فی

علـــى مســـتوى المـــنهج، رغـــم مـــا قدمتـــه محتـــاج إلـــى نظـــرة أخـــرى علـــى مســـتوى البحـــث و 
العلــوم المســتحدثة مــن نظریــات أنــارت جوانــب مهمــة مــن علــم الداللــة كنظریــات اإلعــالم 

: ریمــون طحــان ودینــر بیطــار طحـــان: یقــول فــي ذلــك الكاتبـــان. والتواصــل والمعلوماتیــة
ــة الجــزء اله" ــة العامــة، وكــان علــم الدالل زیــل یقتــرن الكــالم أو األصــوات، بنظریــات الدالل

مـــن النظریـــات األلســـنیة، وقـــد أصـــبح یفضـــل نظریـــات اإلعـــالم والتواصـــل والمعلوماتیـــة، 
مـزودًا بمؤشـرات ســلیمة منهـا أن المتكلمـین بلغــة واحـدة یتبنـون المعنــى الواحـد فـي الكــالم 

  .)٣("الواحد أو الجملة الواحدة
وبعـــد ذلـــك تـــوفر لعلـــم الداللـــة وجـــود مســـتقل، وٕان بقیـــت تربطـــه بعلـــوم اللغـــة 

. وشــائج تتجلــى بصــورة واضــحة فــي مجــاالت البحــث -وخاصــة األلســنیة -ألخــرىا
ولكــن مــا یمیــز البحــث الــداللي، هــو . حیــث یبــرز التقــاطع بــین هــذه العلــوم مجتمعــة

عمــق الدراســة فــي معنــى الكلمــات والتراكیــب متخــذًا فــي ذلــك منهجــًا خاصــًا یتــوخى 
المـنهج تباینـت فـي الهویـة وقـوام  والعلوم إذا اختلفت في"المعیاریة في اللغة والكالم، 

                                                        
  .٩٢، فنون التقعيد وعلوم األلسنية، صدينر بيطار، طحانرميون  )١(
  .٢٣٣-٢٣٢ص): غة احلديثللاعلم (ميشال زكريا، انظر األلسنية .د )٢(
  .١٠٥فنون التقعيد وعلوم األلسنية، ص )٣(
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وتبعــًا  )١(".العلـوم لیسـت فحسـب مواضـیع بحثهـا وٕانمـا یسـتقیم العلـم بموضـوع ومـنهج
لذلك اتسع نطاق البحث الداللي، وأحرز علمـاء العـرب سـبقًا فـي هـذا المجـال حیـث 
بــرز لغویــون كثیــرون وضــعوا نظریــات مختلفــة وأرســوا بــذلك قواعــد أضــحت مــدارس 

بنظریـات مختلفـة، وداخـل المـنهج األوحـد للبحـث " المعنـى"إلـى قضـیة  داللیة، تنظر
ـــة  ـــة الكافی ـــدیم األجوب ـــاهج فرعیـــة رأى أصـــحابها نجاعتهـــا فـــي تق الـــداللي ظهـــرت من
لمختلــف المســائل التـــي طرحــت فـــي الدراســات الداللیـــة، والتــي عجـــز عنهــا البحـــث 

س الـداللي الحـدیث؟ اللغوي قبلها، ولكن ما هي القضایا األساسیة التـي طرحهـا الـدر 
ومــا هــي المباحــث اللغویــة التــي اخــتص بهــا علــم الداللــة حتــى غــدت مجــاًال خاصــة 

  به، تعبر عن خصوصیة هذا العلم واستقالله عن بقیة العلوم اللغویة األخرى؟
  .هذا ما سنحاول اإلجابة علیه في المباحث التالیة

 ً   ماھیة الداللة بین القدیم والحدیث - ثانیا

I - في القرآن الكریم ومعجمات اللغة" داللةال"مصطلح:  
یـدعو إلـى  -كیـف نشـأ وكیـف تطـور -الحـدیث عـن المصـطلح الـداللي: تمهید

ـــد المفهـــوم اللغـــوي األول لهـــذا المصـــطلح، ألن الوضـــع اللغـــوي الـــذي تصـــالح  تحدی
علیه أهل اللغة قدیمًا، یلقي بظالله الداللیة على المعنى العلمـي المجـرد فـي الـدرس 

فالمصـطلح یتشـكل مـع نمـو االهتمـام فـي أبـواب العلـم وباالحتكـاك "الحـدیث اللساني 
ـــین المصـــطلح  )٢(."الثقـــافي ـــین علمـــاء اللغـــة المحـــدثین فـــي تعی ـــد وقـــع اخـــتالف ب وق

باألجنبیــــة الــــذي أطلقــــه العــــالم اللغــــوي " الســــیمانتیك"العربــــي الــــذي یقابــــل مصــــطلح 
ـــي تهـــت ١٨٨٣ســـنة " بریـــل" ـــة، الت ـــك الدراســـة الحدیث ـــى تل م بجـــوهر الكلمـــات فـــي عل

حاالتهــا اإلفرادیــة المعجمیــة وفــي حاالتهــا التركیبیــة الســیاقیة وآلیاتهــا الداخلیــة التــي 
هـــي أســـاس عملیـــة التواصـــل واإلبـــالغ، فاهتــــدى بعـــض علمـــاء اللغـــة العـــرب إلــــى 

باعتباره ورد فـي متـون الكتـب القدیمـة لعلمـاء أشـاروا إلـى الدراسـة " المعنى"مصطلح 
تم بالجانـــــب المفهـــــومي للفـــــظ كالجرجـــــاني الـــــذي یعـــــرف الداللـــــة اللغویـــــة التـــــي تهـــــ

الوضــــعیة، بأنهــــا كــــون اللفــــظ بحیــــث متــــى أطلــــق أو تخیــــل فهــــم منــــه معنــــاه للعلــــم 
الـدكتور " المعنـى"ومـن علمـاء العـرب المحـدثین الـذي اسـتعمل مصـطلح  )٣(.بوضـعه

لبیـان ذلـك و : "تمام حسان إذ یقول، في سیاق حدیثه عن العالقـة بـین الرمـز والداللـة
                                                        

  .٤١انيات وأسسها املعرفية، صعبد السالم املسدي، اللس )١(
  .٧٧ص: فايز الداية، علم الداللة العريب )٢(
  .٢١٥السيد شريف اجلرجاين، التعريفات، ص )٣(
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نشیر إلى تقسیم السیمیائیین للعالقة بـین الرمـز والمعنـى إلـى عالقـة طبیعیـة وعالقـة 
ــدال  )١(."عرفیــة وعالقــة ذهنیــة وفــي مقــام آخــر یســتعمل الكاتــب نفســه مصــطلحي ال

: والمـــدلول فــــي حدیثـــه عــــن العالقـــة الطبیعیــــة بـــین الرمــــز األدبـــي ومعنــــاه إذ یقــــول
ه الرمـــوز الطبیعیـــة فـــي األدب الطریقـــة هـــي وهنـــاك طریقـــة أخـــرى للكشـــف عـــن هـــذ"

عــزل الــدال عــن المــدلول أو الشــكل عــن المضــمون، ثــم النظــر إلــى تــأثیر الــدال فــي 
  )٢(".النفس بعد ذلك

مقـــــابًال للمصـــــطلح " الداللـــــة"وقـــــد آثـــــر لغویـــــون آخـــــرون اســـــتعمال مصـــــطلح 
 -: الداللــــة(ألنـــه یعـــین علـــى اشـــتقاقات فرعیــــة مرنـــة نجـــدها فـــي مـــادة : "األجنبـــي

وألنـه لفـظ عـام یـرتبط بـالرموز . )٣(")الداللي -الدالالت -المدلوالت -المدلول -لادال
فــال یعنــي إال اللفــظ اللغــوي بحیــث ال " المعنــى"اللغویــة وغیــر اللغویــة، أمــا مصــطلح 

یمكن إطالقه علـى الرمـز غیـر اللغـوي، فضـًال علـى ذلـك أنـه یعـد أحـد فـروع الـدرس 
  .البالغي وهو علم المعاني

ًا للبس وتحدیدًا إلطار الدراسة العلمیـة، اسـتقر رأي علمـاء اللغـة المحـدثین فدرء
باألجنبیــــة " الســـیمانتیك"، مرادفــــًا لمصـــطلح "علـــم الداللـــة"علـــى اســـتعمال مصــــطلح 

وحصـروه فـي الدراسـة الجمالیـة لأللفـاظ والتراكیـب اللغویـة " المعنـى"وأبعدوا مصـطلح 
  .عربیةفي البالغة ال" علم المعاني"وهو ما یخص 

  :في القرآن الكریم" الداللة"لفظ - ١
ــــرآن الكــــریم صــــیغة  ســــبعة بمختلــــف مشــــتقاتها فــــي مواضــــع " دلّ "لقــــد أورد الق

هــذه الصــیغة، وهــي تعنــي اإلشــارة إلــى لتشــترك فــي إبــراز اإلطــار اللغــوي المفهــومي 
: ویترتـب علـى ذلـك وجـود طــرفین أم حسـاً  اً الشـيء أو الـذات سـواء أكـان ذلـك تجریــد

حكایـــة عــــن غوایــــة " األعــــراف"وطــــرف مـــدلول یقــــول تعـــالى فــــي ســـورة  طـــرف دال
أي أرشدهما إلى األكـل مـن تلـك الشـجرة . )٤("فدّالهما بغرور: "الشیطان آلدم وزوجه

فإشـــارة الشـــیطان دال والمفهـــوم الـــذي اســـتقر فـــي ذهـــن آدم . التـــي نهاهمـــا اهللا عنهـــا
مز ومدلولــه تمــت العملیــة وزوجــه وســلكا وفقــه هــو المــدلول أو محتــوى اإلشــارة، فبــالر 

اإلبالغیـة بـین الشـیطان مــن جهـة، وآدم وزوجـه مـن جهــة ثانیـة، وٕالـى المعنـى ذاتــه، 
وحرمنـا علیـه المراضـع مـن : "موسى علیه السالم ةیشیر قوله تعالى حكایة عن قص

                                                        
  .٣١٨متام حسان، األصول، ص )١(
  .٣٢١املرجع السابق، ص )٢(
  .٩فايز الداية، علم الداللة العريب، ص )٣(
  .٣٧، ص١٣ام القرآن، جاجلامع ألحك: ، انظر تفسري القرطيب٢٢اآلية رقم  )٤(
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كمـا ورد قولـه  )١("قبل فقالت هل أدلكم على أهل بیت یكفلونـه لكـم وهـم لـه ناصـحون
قــال یــا آدم هــل أدلــك علــى شــجرة الخلــد : "حكایــة عــن إبلــیس" طــه"تعــالى فــي ســورة 

فهاتــان اآلیتــان تشــیران بشــكل بــارز إلــى الفعــل الــداللي المرتكــز . )٢("وملــك ال یبلــى
ــة ومتقبــل یتلقــى الرســالة ویســتوعبها وهــذا . علــى وجــود بــاث یحمــل رســالة ذات دالل

ة، فـــإذا تـــم االتصـــال هـــو جـــوهر العملیـــة اإلبالغیـــة التـــي تنشـــدها اللســـانیات الحدیثـــ
وتبـــرز العالقـــة . اإلبالغــي فواضـــح أن القنــاة التواصـــلیة ســـلیمة بــین البـــاث والمتقبــل

ـــدال والمـــدلول ـــین ال ـــداللي -الرمزیـــة ب ـــي الفعـــل ال ـــه تعـــالى مـــن ســـورة  -قطب فـــي قول
ألـم تــر إلـى ربـك كیــف مـد الظـل ولــو شـاء لجعلـه ســاكنًا ثـم جعلنـا الشــمس : "الفرقـان

وال الشـمس مـا عـرف الظـل، فالشـمس تـدل علـى وجـود الظـل فهـي فلـ )٣(".علیـه دلـیالً 
شبیهة بعالقـة النـار بالـدخان الـذي یـورده علمـاء الداللـة مثـاًال للعالقـة الطبیعیـة التـي 
تــربط الـــدال بمدلولـــه، ویمكــن تمثـــل هـــذه العالقــة فـــي أي صـــیغة أخــرى، ولقـــد دلـــت 

میت فـي قولـه تعـالى األرضة، التي أكلت عصا سلیمان علیه السالم حتى خّر، أنه 
فلمـا قضـینا علیـه المـوت مـا دّلهـم علـى موتـه إال دابـة األرض تأكـل : "من سورة سـبأ

ـــوا فـــي العـــذاب  ـــو كـــانوا یعلمـــون الغیـــب مـــا لبث منســـأته فلمـــا خـــّر تبینـــت الجـــن أن ل
فتعیــــین طرفــــي الفعــــل الــــداللي كمــــا تحــــدده اآلیــــة، ضــــروري إلیضــــاح  )٤(".المهــــین

لعصــا دال، وهیئــة ســلیمان وهــو میــت مــدلول، فلــوال وجــود المعنــى؛ فالدابــة وأكُلهــا ا
، )دال علیـه( -علیـه السـالم -لما كان هنـاك معرفـة مـوت سـلیمان) الدال" (األرضة"

وقال الذین كفـروا هـل نـدّلكم علـى رجـل ینبـئكم : "ومن السورة السابقة ورد قوله تعالى
علـى ضــرورة وجــود  فهـذه اآلیــة تؤكــد )٥(."إذا مـزقتم كــل ممـزق إنكــم لفــي خلـق جدیــد

إطار للفعـل الـداللي، عناصـره الـدال والمـدلول والرسـالة الداللیـة التـي تخضـع لقواعـد 
معینــة، تشــرف علـــى حفــظ خـــط التواصــل الـــداللي بــین المتخـــاطبین، وٕالــى المفهـــوم 

إذ تمشـــي : "اللغــوي ذاتــه یشـــیر قولــه تعــالى علـــى لســان أخــت موســـى علیــه الســالم
ـــى مـــن ـــك فتقـــول هـــل أدّلكـــم عل ـــى أمـــك كـــي تقـــّر عینهـــا وال  أخت ـــه فرجعنـــاك إل یكفل

  )٦(."تحزن
ـــات التـــي ورد ذكـــر لفـــظ  بصـــیغه المختلفـــة، تشـــترك فـــي تعیـــین " دلّ "هـــذه اآلی

                                                        
  .٢١٧، ص٤، انظر تفسري الكشاف لإلمام الزخمشري، ج١٢اآلية : سورة القصص )١(
  .٥٤٢، ص٤، انظر تفسري ابن كثري، ج١٢٠: اآلية )٢(
  .١٢٠، ص٤، انظر تفسري الكشاف لإلمام الزخمشري، ج٤٥: اآلية )٣(
  .٦٢، ص٥، انظر تفسري الكشاف لإلمام الزخمشري، ج١٤: اآلية )٤(
  .اجلامع ألحكام القرآن: ، انظر تفسري القرطيب٧: اآلية )٥(
  .٥٠٦، ص٤، انظر تفسري ابن كثري، ج٤٠اآلية : سورة طه )٦(
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هــذا اللفــظ، وهــو ال یختلــف كثیــرًا عــن المصــطلح العلمــي الحــدیث لاألصــل اللغــوي 
إلعـالم فـي القـرآن الكـریم یعنـي امنـه ومـا صـیغ " دلّ "وداللته، فإذا كـان معنـى اللفـظ 

واإلرشاد واإلشارة والرمـز، فـإن المصـطلح العلمـي للداللـة الحدیثـة ال یخـرج عـن هـذه 
المعــاني إال بقــدر مــا یضــیف مــن تحلیــل عمیــق للفعــل الــداللي، كالبحــث عــن البنیــة 
العمیقــة للتركیــب اللغــوي بمالحظــة بنیتــه الســطحیة، أو افتــراض وجــود قواعــد داللیــة 

بین أهـل اللغـة الواحـدة، وهـو یفسـر تولیـد المـتكلم  على مستوى الذهن تكفل التواصل
كما تنص علـى ذلـك القواعـد التولیدیـة التـي . لجمل جدیدة لم یكن قد تعلمها من قبل

ضــمن نظریتــه التولیدیــة، فمــا یمتــاز بــه مــتكلم اللغــة قدرتــه ) تشومســكي(أشــار إلیهــا 
  )١(".على إنتاج وفهم جمل لم یسبق له أن أنتجها أو سمعها من قبل

  :في معاجم اللغة" دل"لفظ - ٢
الصورة المعجمیة ألي لفظ في اللغة العربیة تمثل المرجعیـة األولـى لهـذا اللفـظ 

ـــه األولـــى  ـــار داللت ـــاموس الخطـــابي، باعتب ـــل "فـــي الق ـــاظ تمث ـــة لأللف ـــة المعجمی فالحال
وكتــاب القـرآن الكـریم، یمثـل ذروة مـا وصــل ". )٢(الصـورة األساسـیة لمحیطهـا الـداللي

ــا إلیــه ال خطــاب اللغــوي القــدیم مــن فصــاحة اللغــة وجــودة التعبیــر والداللــة، فلــو تتبعن
، ومــا صــیغ منــه، فــي معــاجم اللغــة المعروفــة، أللفینــا داللتــه ال تبتعــد عــن "دل"لفــظ 

ذلــك المجــال الــذي رســمه القــرآن الكــریم، فیــورد ابــن منظــور قولــه حــول معــاني لفــظ 
بفــتح (قــد دلــه علــى الطریــق یدلــه داللــة و . الــدلیل مــا یســتدل بــه، والــدلیل الــدال: "دل

إنــي امــرؤ بــالطرق ذو : والفــتح أعلــى، وأنشــد أبــو عبیــد) الــدال أو كســرها أو ضــمها
كـرم  -ویسوق ابـن منظـور قـول سـیبویه وعلـي". والدلیل والدلیلي الذي یدلك. دالالت

ـــد تضـــمن قولهمـــا لفـــظ  -اهللا وجهـــه ـــة : "یقـــول ســـیبویه" دل"وق والـــدلیلي علمـــه بالدالل
ویخرجـون : "في صـفة الصـحابة -رضي اهللا عنه -وفي حدیث علي". سوخه فیهاور 

: وهــــو جمـــع دلیــــل أي بمــــا قــــد علمـــوا فیــــدلون علیــــه النــــاس یعنــــي" مـــن عنــــده أدلــــة
  )٣(."یخرجون من عنده فقهاء، فجعلهم أنفسهم أدلة، مبالغة

ـــن منظـــور ـــة -إن اب " دل"یرســـم اإلطـــار المعجمـــي للفـــظ  -بمـــا جمـــع مـــن أمثل
لمعنى الحقیقي الذي ینحصر في داللة اإلرشاد أو العلـم بـالطریق الـذي یـدل محددًا ا

وهــذا التصــور للداللــة، ال یختلــف عــن التصــور الحــدیث ممــا یعنــي . النــاس ویهــدیهم
ـــاه مـــن تلـــك الصـــورة المعجمیـــة التـــي ) الداللـــة(أن المصـــطلح العلمـــي  یســـتوحي معن

                                                        
  .٣٧٠الفهري، اللسانيات واللغة العربية، صغذامي عبد القاهر  )١(
  .٤١فايز الداية، علم الداللة العريب، ص )٢(
  .٣٩٥-٣٩٤ابن منظور، انظر لسان العرب، ص )٣(



- ٢٧  -  

  .نجدها في أسالیب الخطاب اللغوي القدیم
" دل"ى ذاتــــه یشــــیر الفیــــروز أبــــادي محــــددًا الوضــــع اللغــــوي للفــــظ وٕالــــى المعنــــ

ودلولـــة ) ویثلثـــه(والدالـــة مـــا تـــدل بـــه علـــى حمیمـــك، ودلـــه علیـــه داللـــة  …: "فیقـــول
ـــدل ـــه : فان ـــدل والـــدال كالهـــدي(..) ســـدده إلی وبهـــذا الشـــرح یؤكـــد  …")١(وقـــد دلـــت ت

یعنــي " دل"الفیــروز أبــادي مــا نــص علیــه ابــن منظــور مــن أن األصــل اللغــوي للفــظ 
  .هدى وسدد وأرشد

ویترتــب علــى هــذا التصــور المعجمــي تــوفر عناصــر الهــدي واإلرشــاد والتســدید 
ـــه: أي تـــوفر ـــد إلی ـــد ووســـیلة إرشـــاد وأمـــر مرَش ـــد ومرَش وحـــین یتحقـــق اإلرشـــاد . مرِش

ـــل  ـــة هـــذا التصـــور، بتعیـــین البـــاث والمتقب تحصـــل الداللـــة، وتقابـــل اللســـانیات الحدیث
ــــه ووســــیلة اإلبــــالغ والتوا صــــل وشــــروطها، ثــــم المرجــــع المفهــــومي الــــذي تحیــــل علی

الرســـالة اإلبالغیـــة، وبنـــاء علـــى ذلـــك فالعمـــل المعجمـــي هـــو عمـــل داللـــي وٕان كـــان 
نبـه إلـى أنـه مـن الضـروري عـدم الخلـط بــین یفـایز الدایـة .كمـا نقـل د) جـورج مونـان(

ال  ، هـذه التـي)lexicographie(والدراسة المعجمیـة ) semantique(علم الداللة 
حـین تسـجیلها فـي  -في الحالـة التقلیدیـة -تهتم إال بوصف فحوى الكلمات كما نراها

ولكن إذا كان المعجم ال یفي بالغرض في نقل داللـة اللفـظ التـي تشـعب ". )٢(المعجم
ـــى  ـــراد المعنـــى المركـــزي هـــو الـــذي یعـــین عل ـــإن إی بهـــا الخطـــاب اللغـــوي الحـــدیث، ف

، )٣(وتتغــایر بعــدد الســیاقات التــي تحــل فیهــامجموعــة الحــاالت الجزئیــة التــي تتبــاین 
ال یمكـن إغفالهـا  -كمـا قـام بهـا علمـاء المعجـم -وعلى ذلك فإن الدراسات المعجمیـة

ویبقـــى الســـیاق المحـــدد الرئیســـي لداللـــة  -أو إســـقاطها مـــن الجهـــود الداللیـــة العربیـــة
وع اللفــظ المتجــددة، إذ ذهــب بعــض العلمــاء إلــى التأكیــد أن معنــى الكلمــة هــو مجمــ

) دالالت(وعلــى العمــوم فــإن معــاني "اســتعماالتها المختلفــة فــي الســیاقات المتعــددة، 
ـــات التفســـیریة  ـــائج ال یتوصـــل إلیهـــا إال مـــن خـــالل تفاعـــل اإلمكانی الكلمـــات هـــي نت

كمـــا جـــاء بـــه " دل"هـــذا التحدیـــد اللغـــوي للفـــظ  )٤(."لكامـــل الكـــالم كمـــا یـــرى إمبســـون
معطیــات اللغویــة، یفســرها الــدرس اللســاني الفیــروز آبــادي ینطــوي علــى جملــة مــن ال
  .والداللي الحدیث ویحدد أبعادها المعرفیة

وامـــرأة ذات دل  …: "لغویــًا فیقـــول" دل"أمــا الزبیـــدي فـــي معجمــه فیشـــرح لفـــظ 
                                                        

  .٣٧٧، ص٣القاموس احمليط، ج )١(
  .٢٠٥-٢٠٤فايز الداية، علم الداللة العريب، ص )٢(
  .٢١٧املرجع السابق، ص )٣(
  .٢٢٣املرجع نفسه، ص )٤(
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دللـت بهـذا الطریـق : قولـه" التهـذیب"وینقل عن األزهـري فـي كتابـه " أي شكل تدل به
المـــراد بالتســدید إراءة الطریــق، دل علیـــه داللــة عرفتــه ودللــت بـــه أدل داللــة، ثــم إن 

  :وأنشد ابن األعرابي). سدده إلیه(یدله داللة ودلولة فاندل على الطریق 
ــــدل ــــا أعــــور ال تن ــــك ی ــــا ل ــــــــــــرؤ وعثــــــــــــول      م ــــــــــــف ینــــــــــــدل ام     وكی

ومما یستدرك علیه الدلیل ما یستدل به، وأیضًا الدال وقیل هـو المرشـد ومـا بـه 
  :الشاعر اإلرشاد، الجمع أدلة وأدالء، قول
    مـــــــن أهـــــــل كاظمـــــــة بســـــــیف البحـــــــر      شــدوا المطــي علــى دلیــل دائــب

دل : قـال ابــن األعرابــي …أي علـى داللــة دلیـل كأنــه قـال معتمــدین علـى دلیــل
وتجمــع قــوامیس اللغــة علــى أن الداللــة، تعنــي الهــدي واإلرشــاد، . )١(فــالن إذا هــدى

  .فدله على الشيء وعلیه أرشده وهداه
  :لقدیم والحدیثماھیة الداللة بین ا- ٣

  الداللة في تعریفات علماء العرب القدامى : أوالً 
  ):األسس والمبادئ النظریة(

ـــي انبنـــى علیهـــا المصـــطلح  ـــة الت ـــدیم نشـــأت فـــي العلمـــي إن األســـس النظری الق
الفقهــي، الــذي یتــوخى فهــم كتــاب اهللا واســتنباط األحكــام منــه، ولــذلك  سرحــاب الــدر 

ـــراث المعرفـــي ال ـــوم الت ـــف عل ـــي تشـــتركنجـــد مختل ـــد -عرب ـــى حـــد بعی فـــي أدوات  -إل
البحـــث ومصـــطلحاته العلمیـــة، وال أدل علـــى ذلـــك أن ظهـــر فـــرع مـــن علـــوم العربیـــة 

علــى غــرار فقــه الشــرع، كمــا اســتخدم اللغویــون  )٢("فقــه اللغــة"أطلــق علیــه مصــطلح 
مصـــطلح القیـــاس : القـــدامى مصـــطلحات هـــي مـــن لـــوازم الفقـــه الشـــرعي نـــذكر منهـــا

ومـــا إلـــى ذلـــك، ولـــم یشـــذ  )٣(استصـــحاب الحـــال واالستحســـانوالســـماع واإلجمـــاع و 
الدرس الـداللي فـي التـراث العربـي عـن هـذه األسـس النظریـة باعتبـاره كـان یـدور فـي 
فلـــك العلـــوم التـــي كانـــت تهـــدف إلـــى فهـــم كتـــاب القـــرآن، بتـــذلیل معانیـــه واســــتنباط 

ــــر ــــي اإلنشــــاء والتعبی ــــاس ســــننه ف ــــه، واقتب هتمــــام ویمكــــن أن نلمــــس هــــذا اال. دالالت
فـــي میـــادین مختلفـــة مـــن المعـــارف  -لـــدى المتقـــدمین مـــن العلمـــاء العـــرب -بالداللـــة

والعلــوم كــالمنطق والفلســفة، وأصــول الفقــه، والتــاریخ، والنقــد، وبنــاء علــى هــذه العلــوم 

                                                        
  .٣٢٥-٣٢٤، ص٧الزبيدي، تاج العروس، ج )١(
  .سأول مؤلف محل عنوان فقه اللغة هو كتاب الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها البن فار  )٢(
  .٢٦بيطار ضحاك، فنون التقعيد وعلوم األلسنية، ص ينرحان، دطرميون  )٣(
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، واإلمـام أبـي )هــ٣٣٩ت (أبـي نصـر الفرابـي : سنبین تعریفـات للداللـة عنـد كـل مـن
، والشــــریف )هـــــ٨٠٨ت (لــــرحمن بــــن خلــــدون ، وعبــــد ا)هـــــ٥٠٥ت (حامــــد الغزالــــي 

، واختیارنــا لهــؤالء األعــالم ارتكــز أساســًا علــى عــدة اعتبــارات )هـــ٨١٦ت(الجرجــاني 
ــالتنظیر الــداللي الــذي یبــدو بــارزًا فــي مؤلفــات هــؤالء  كــان أهمهــا وضــوح االهتمــام ب

عنـــد علمـــاء العـــرب القـــدامى تقـــدیمًا  العلمـــاء، وسنقتصـــر علـــى تقـــدیم ماهیـــة الداللـــة
فـــي التـــراث وجزًا بالقـــدر الــذي یبـــرز مفاهیمهـــا وتعریفاتهــا، ذلـــك أن دراســـة الداللــة مــ

العربــي القـــدیم بكیفیـــة مفصـــلة سیشـــتمل علیـــه الفصـــل األول مـــن المـــدخل التطبیقـــي 
  ..جهود العرب القدامى في الدراسة الداللیة: الذي یحمل عنوان

I - ھـ٣٣٩ت (مفاھیم الداللة عند الفرابي:(  
الفرابـــــي فــــي التـــــراث العربــــي بمیـــــدانین مــــن میـــــادین الثقافـــــة  لقــــد اقتـــــرن اســــم

میــدان علــم المنطــق ومیــدان علــم الفلســفة، وصــلة هــذین المیــدانین : اإلســالمیة وهمــا
بعلـوم اللغـة ال تخفـى علـى أي مطلـع ودارس للتـراث المعرفـي العربـي، فـالفرابي كــان 

ر والخطـــاب، ألنهـــا یـــرى ضـــرورة األخـــذ بعلـــوم العربیـــة وقوانینهـــا وســـننها فـــي التعبیـــ
أدوات أساســـــیة فـــــي البحـــــث المنطقـــــي والفلســـــفي، واهتمـــــام الفرابـــــي بعلـــــوم العربیـــــة 
یستشـف مــن خــالل مؤلفاتــه فـي المنطــق والفلســفة، وال نكــاد نعثـر عنــده علــى تنظیــر 
ـــة المســـائل  ـــاط بهـــذین العلمـــین، ومـــن جمل ـــة ومتعلقاتهـــا، إال بقـــدر مـــا لـــه ارتب للدالل

  :ابي ما یليالداللیة التي بحثها الفر 
  :أقسام األلفاظ باعتبار داللتھا-أ

ـــه  ـــل إن ـــى تصـــنیفات عـــدة، ب ـــاظ، فصـــنفها إل ـــي اهتمامـــًا بالغـــًا باأللف اهـــتم الفراب
الـذي عــده مـن فــروع علـوم اللســان التــي " علــم األلفــاظ"وضـع لهــا علمـًا خاصــًا سـماه 
وعلـــم  علـــم األلفــاظ المفــردة وعلــم األلفــاظ المركبــة،: "قســمها إلــى ســبعة أقســام وهــي

قــوانین األلفــاظ عنــدما تكــون مفــردة، وقــوانین األلفــاظ عنــدما تركــب وقــوانین تصــحیح 
  )١(."الكتابة، وقوانین تصحیح القراءة، وقوانین الشعر

ودراسة الفرابي لأللفاظ ال یمكن تصورها بمعزل عـن الداللـة، فـال وجـود أللفـاظ 
دالالتهـــا وجهـــان لعملـــة فارغـــة الداللـــة فـــي علمـــي المنطـــق والفلســـفة، إنمـــا األلفـــاظ و 

واحدة، مما سیسمح ذلك في القرون المتأخرة إلـى إبـراز جملـة مـن العالقـات الداللیـة 
الناتجـــة عـــن اتحـــاد الـــدال بمدلولـــه، وهـــو مـــا ظهـــر جلیـــًا فـــي العصـــر الحـــدیث فـــي 

) le signe linguistique(مباحث دسوسیر الذي وضع مصـطلح الـدلیل اللسـاني 
                                                        

  .١٥٩الفرايب، إحصاء العلوم، ص )١(
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  .قطبي الفعل الداللي على اتحاد اللفظ بالمعنى،
إن المســتوى الــذي تــتم فیــه الدراســة الداللیــة عنــد الفرابــي هــو مســتوى الصــیغة 
اإلفرادیــة وهــو یطلــق علیــه فــي الــدرس األلســني الحــدیث بالدراســة المعجمیــة، التــي 
تتنــاول األلفــاظ بمعــزل عــن ســیاقها اللغــوي، فتــدرس دالالتهــا وأقســامها ضــمن حقــول 

قــوانین حــددها علمــاء الداللــة وذلــك إلدماجهــا فــي اســتعمال داللیــة تنــتظم فیهــا وفــق 
األلفــاظ الدالــة منهــا مفــردة تــدل : "یقــول الفرابــي مشــیرًا إلــى هــذه الدراســة. لغــوي أمثــل

ـــى معـــان مفـــردة ـــدل عل ـــى  …علـــى معـــان مفـــردة ومنهـــا مركبـــة ت ـــة عل ـــاظ الدال واأللف
هـــذه األجنـــاس و ] حـــرف[وأداة ] فعـــل[اســـم وكلمـــة : المعـــاني المفـــردة ثالثـــة أجنـــاس

فأقســـام األلفــــاظ  )١("الثالثـــة تشـــترك فـــي أن كـــل واحـــد منهــــا دال علـــى معنـــى مفـــرد
باعتبــار داللتهــا تنـــتظم فــي قســمین، ألفـــاظ مفــردة ذات داللــة مفـــردة، ومعیــار اللفـــظ 
المفــرد هــو مــا یــدل جــزؤه علــى جــزء معنــاه، فداللتــه قابلــة للتجزئــة، أمــا قســم األلفــاظ 

ــة المفــ ــة المركبــة ذات الدالل ردة فهــي علــى نقــیض األلفــاظ المفــردة، إذ هــي غیــر قابل
ألن تتجـزأ داللتهــا، وتعــرف بأنهــا مــا ال یــدل جـزؤه علــى جــزء معنــاه، یقــدم ابــن ســینا 

هو الذي ال یراد بالجزء منه داللـة أصـًال حـین هـو : اللفظ المفرد: "تمثیًال لذلك بقوله
ا علـى ذاتـه، ال علـى صــفته جـزؤه مثـل تسـمیتك إنسـانًا بعبـد اهللا فإنـك حــین تـدل بهـذ

فكیــــف إذا ســـــمیته . شـــــیئًا أصــــالً " عبــــد"فلســـــت تریــــد بقولــــك " عبــــد اهللا"مــــن كونــــه 
شـیئًا، وحینئـذ یكـون " عبـد"وتعنـي بــ" عبـد اهللا"؟ بلى، في موضع آخر تقول "عیسى"بـ
ولـــم یخـــرج تقســـیم ابـــن ســـینا  )٢(".نعتـــًا لـــه، ال اســـمًا وهـــو مركـــب ال مفـــرد" عبـــد اهللا"

  ".في المنطق"وضعه الفرابي قبله في كتابه  لأللفاظ عما
  :ما یقوم بھ مقام اللفظ المفرد من األدوات الدالة- ب

وٕاذا . االســـم والفعـــل واألداة: لقـــد قســـم الفرابـــي األلفـــاظ الدالـــة إلـــى ثالثـــة أقســـام
كانـــت داللـــة االســـم والفعـــل واضـــحة، فـــإن داللـــة األداة قـــد یكتنفهـــا غمـــوض، یشـــرح 

هــذه المســألة ویفــیض البحــث فیهــا، ففــي مقــام حصــره " حــروفال"الفرابــي فــي كتابــه 
فـي السـؤال عـن شـيء مـا مفـرد، وقـد ] مـا[یسـتعمل : "یقول" ما"الستخدامات الحرف 

یقـرن بــاللفظ المفـرد والــذي للداللـة علیــه أوًال وهــو الشـيء الــذي جعـل ذلــك اللفــظ داًال 
داللیـة فیمـا تشـیر إلیـه، فـالحروف لیسـت لهـا داللـة فـي ذاتهـا إنمـا قیمتهـا ال )٣(".علیـه

واللفظ ال یدل على ذاته إنما یـدل علـى المحتـوى الفكـري الـذي فـي الـذهن، وفـي هـذا 
                                                        

  .٧٤الفرايب، العبارة، كتاب يف املنطق، ص )١(
  .١٩١، ص١اإلشارات والتنبيهات، ج )٢(
  .١٦٦احلروف، ص )٣(
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الموجــود لفــظ مشــترك یقــال : "فیقــول" موجــود"اإلطــار یشــرح الفرابــي اســتعماالت لفــظ 
علـى جمیــع المقــوالت واألفضــل أن یقــال إنــه اسـم لجــنس مــن األجنــاس العالیــة علــى 

  )١(."ة في ذاتهأنه لیست له دالل
  :الداللة محتواه في النفس- ج

إن العالقة التـي تـربط الـدال بمدلولـه فـي علـم المنطـق، ال یمكـن أن تتـرك دون 
قواعد أو قوانین، ألن علم المنطق یهدف إلى عقلنـة األفكـار بإخضـاعها إلـى قـوانین 

قـي تنتظم في إطارها، ولهـذا یطلـق الفرابـي علـى المعـاني أو الـدالالت مصـطلح منط
التــي یكـــون محلهــا الــنفس التــي یـــتم فیهــا تصــحیح المفــاهیم برؤیـــة " المعقــوالت"هــو 

وأما موضوعات المنطق وهـي التـي تعطـي القـوانین : "منطقیة، یقول الفرابي في ذلك
فهــي المعقــوالت، مــن حیــث تــدل علیهــا األلفــاظ، واأللفــاظ مــن حیــث هــي دالــة علــى 

أنفســنا بـــأن نفكـــر ونــرّوي ونقـــیم فـــي المعقــوالت وذلـــك أن الـــرأي إنمــا نصـــححه عنـــد 
  )٢(."أنفسنا أمورًا ومعقوالت شأنها أن تصحح ذلك الرأي

فالنظریــة الداللیـــة عنـــد الفرابـــي، ال تخـــرج عــن إطـــار عالقـــة األلفـــاظ بالمعـــاني 
ضمن القوانین المنطقیة، ویمكـن أن نجمـل تعریـف الفرابـي لعلـم الداللـة بأنـه الدراسـة 

ــــا ــــاول األلف ــــتظم وتتن ــــي تن ــــه الت ــــر لتقنین ــــع ســــنن الخطــــاب والتعبی ظ ومــــدلوالتها، وتتب
  .وتقعیده

II - ٥٠٥: ت(مفاھیم الداللة عند الغزالي:(  
ـــــة الثقافـــــة  ـــــه مـــــن زاوی ـــــي ینبغـــــي أن ینظـــــر إلی ـــــد الغزال ـــــة عن إن مفهـــــوم الدالل

اسـتند فیهـا  -خاصـة -األصولیة، ذلك أن األحكـام التـي اسـتنبطها مـن القـرآن الكـریم
". المستصــفى مـن علــم األصــول"بشـكل واضــح فــي كتابـه علـى أســس نظریـة نجــدها 

وٕان كانــت وضــعت لتطبــق فــي "وتعــود هــذه األســس أصــًال إلــى فهــم عمیــق للداللــة، 
فهــم النصــوص الشــرعیة، ولكنهــا تطبــق أیضــًا فــي معــاني أي نــص غیــر شــرعي مــا 

والتفســـیر الـــداللي الـــذي توصـــل إلیـــه الغزالـــي، یـــدل  )٣("دام مصــوغًا فـــي لغـــة عربیـــة
ن هذا العـالم الفیلسـوف قـد تجـاوز البحـث عـن ماهیـة الداللـة إلـى البحـث عـن على أ

جوهر الداللة وفروعها، فبنظرة مقتضبة إلى بعض نصوصـه فـي كتابـه المشـار إلیـه 
آنفــــًا، تجــــده یــــذكر أصــــنافًا لمعــــان قــــد حــــددها علمــــاء الداللــــة المحــــدثون كــــالمعنى 

                                                        
  .١١٥املصدر السابق، ص )١(
  .١٦٧إحصاء العلوم، ص )٢(
  .١٥٦، ص١القادر عودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي، جعبد  )٣(
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الســـیاقي، وٕان كـــان الغزالـــي  اإلرشـــادي أو اإلیمـــائي، والمعنـــى االتســـاعي، والمعنـــى
یســمیها بمصــطلحات أصـــولیة وهــي علـــى الترتیــب داللــة اإلشـــارة وداللــة االقتضـــاء 
وفحوى الخطـاب، وكـل داللـة عنـد الغزالـي قـد تنقسـم إلـى دالالت فرعیـة یقـول معرفـًا 
داللــة االقتضــاء، بأنهــا هــي التــي ال یــدل علیهــا اللفــظ وال یكــون منطوقــًا بهــا ولكــن 

وكیف تكون داللـة االقتضـاء مـن ضـرورة اللفـظ یـا تـرى؟  )١(.ة اللفظتكون من ضرور 
أمـا مـن حیـث ال یمكــن كـون المـتكلم صـادقًا إال بــه، أو : "یوضـح ذلـك الغزالـي بقولــه

مـــن حیـــث یمتنـــع وجـــود الملفـــوظ شـــرعًا إال بـــه أو مـــن حیـــث یمتنـــع ثبوتـــه عقـــًال إال 
  )٢(".به

عـة حـال المـتكلم فهـي بنـاء علـى إن إدراك داللة االقتضـاء تـتم إمـا باعتبـار طبی
ذلــك طبیعیــة ال یكــون المــتكلم عنــدها إال صــادقًا وٕامــا باعتبــار طریــق العقــل فالداللــة 

  .إذن عقلیة منطقیة
وسیشیر الغزالي إلى ما یمكن أن یصحب العملیة التواصـلیة مـن حركـة وٕایمـاء 

ى اإلیمـائي وٕاشارة من قبل المتكلم فتنصرف الداللة مـن المعنـى الرئیسـي، إلـى المعنـ
، وهـي تعنـي جملـة القـیم الثقافیـة "افـةحبالقیم ال"أو ما یسمى في علم الداللة الحدیث 

واالجتماعیــة وغیرهــا التــي تصـــحب عملیــة التواصــل أو اإلبـــالغ فلكــي نــؤدي داللـــة 
معینــة ال نعتمـــد فحســـب علـــى األلفـــاظ أو الرمـــوز، إنمـــا یقتضـــي ذلـــك تضـــافر عـــدة 

 )٣("م الكالمــي أهمهــا فــإن ســائرها یواكبــه مكمــًال إیــاهإذا كــان النظــا"أنظمــة إبالغیــة 
، والنظــــام اإلیحــــائي، "فــــوق المقطعــــي"مــــن ذلــــك النظــــام اإلشــــاري، والنظــــام النبــــري 

والنظـام السـیاقي، ونظـام المقـام أو الحـال، یقـول الغزالـي محـددًا بعـض هـذه األنظمــة 
مــا یؤخــذ مــن ] ارةأي داللــة اإلشــ[وهــي : "الداللیــة فــي ســیاق تعریفــه لداللــة اإلشــارة

إشـارة اللفـظ ال مـن اللفـظ ونعنـي بـه مـا یتبـع اللفـظ مـن غیـر تجریـد قصـد إلیـه، فكمـا 
اللفــظ  سأن المــتكلم قــد یفهــم بإشــارته وحركتــه فــي أثنــاء كالمــه مــا ال یــدل علیــه نفــ

وهـذا مــا قـد یسـمى إیمــاء ) …(فیسـمى إشـارة فكـذلك قــد یتبـع اللفـظ مـا لــم یقصـد بـه 
ظـام السـیاقي الــذي یشـرف علـى تحمیـل الصـیغة دالالت إضــافیة، أمـا الن )٤(."وٕاشـارة

ــه أنــه فهــم غیــر  عــدها الــدرس الــداللي الحــدیث دالالت أساســیة، یقدمــه الغزالــي بقول
  )٥(."المنطوق به من المنطوق بداللة سیاق الكالم ومقصوده

                                                        
  .١٨٧املستصفى من علم األصول، ص )١(
  .املصدر السابق، نفس الصفحة )٢(
  .عبد السالم املسدي، اللسانيات وأسسها املعرفية )٣(
  .١٨٨، ص٢األصول، ج املستصفى من علم )٤(
  .١٩٠، ص٢املصدر السابق، ج )٥(
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إن هذه التصنیفات للداللة التي حددها الغزالي، تمثل وعیًا عمیقـًا صـحب فكـر 
وهـذه . العالم، ومكنه مـن أن یسـهم فـي تأسـیس الفكـر النظـري فـي مجـال الداللـةهذا 

التــي " المعرفــة"اإلســهامات العلمیــة، لــن تقــدر حــق قــدرها مــا لــم ینظــر إلیهــا بمنظــار 
تأسس وفقهـا تـراث القـرن الخـامس والسـادس الهجـریین، وقـد أبـان الغزالـي علـى نحـو 

رج عــــن تلــــك المحــــددة قــــبًال عنــــد علمــــي راق عالقــــات األلفــــاظ بالمعــــاني، ولــــم یخــــ
 )١(.العلمــاء، وهــي عالقـــة المطابقــة وعالقــة التضـــامن وعالقــة االلتــزام أو االســـتتباع

كمـا بحــث الغزالـي قســم األلفــاظ مـن حیــث إفرادهـا وتركیبهــا وأحصــى فـي ذلــك ثالثــة 
ألفــاظ مفــردة وألفــاظ مركبــة ناقصــة، وألفــاظ مركبــة تامــة، فــاللفظ المفــرد عنــد : أقســام
لي، ال یخرج عن تصور من سـبقه مـن العلمـاء خاصـة الفرابـي وابـن سـینا یقـول الغزا

المفــرد وهــو الــذي ال یــراد بــالجزء منــه داللــة علــى شــيء أصــًال حــین هــو : "الغزالــي
وجزئـــي إنســـان " عـــي وســا"جــزؤه كقولـــك عیســـى وٕانســان، فـــإن جزئـــي عیســى وهمـــا 

أمـا المركـب فهـو . )٢(ما یراد بشيء منهما الداللة على شيء أصـالً " إن وسان"وهما 
الـــذي یـــدل كـــل جـــزء فیـــه علـــى معنــــى، والمجمـــوع یـــدل داللـــة تامـــة بحیـــث یصــــح 

فــي الــدار أو : زیــد یمشـي والنــاطق حیــوان أمـا قــولهم: السـكوت علیــه مــن ذلـك قــولهم
ومـا یالحـظ فـي تقسـیمات  )٣(.اإلنسان في، مركب ناقص ألنـه مركـب مـن اسـم وأداة

لفـاظ باعتبـار اإلفـراد والتركیـب، هـو إسـنادهم فـي ذلـك الفرابي وابـن سـینا والغزالـي لأل
كله على القصد واإلرادة، فإن أریـد بمركـب اسـمي أو فعلـي داللـة مفـردة، كانـت تلـك 

  .الداللة، وٕان أرید بهما غیر تلك الداللة لم تكن
ـــك المفهـــوم  ـــاظ، أللفیناهـــا تتعـــدد لتعطـــي ذل ـــا تقســـیمات الغزالـــي لأللف وٕان تتبعن

ر لـــدى هـــذا العـــالم حـــول الداللـــة وفروعهـــا ومتعلقاتهـــا، ویمكـــن أن العـــام الـــذي اســـتق
یشیر فـي هـذا المجـال إلـى تقسـیمه لأللفـاظ باعتبـار الكلـي والجزئـي، وعمـوم المعنـى 
وخصوصــه، كمــا أقــام تقســیمات لأللفــاظ باعتبــار نســبتها إلــى المعــاني وحــدد أربعــة 

المشـــــتركة : زلاعلـــــم أن األلفـــــاظ مـــــن المعـــــاني علـــــى أربعـــــة منـــــا: "أصـــــناف یقـــــول
ویشــــرح الغزالــــي علــــى نحــــو تفصــــیلي مرتــــب،  )٤(."والمتواطئــــة والمترادفــــة والمتزایلــــة

العالقـــة بـــین الصـــور المحفوظـــة فـــي الـــذاكرة للمـــدلوالت المادیـــة والمجـــردة، واأللفـــاظ 
                                                        

  .٤٣-٤٢، صمعيار العلم يف املنطق )١(
  .٤٩ص: املصدر السابق )٢(
  .٥٠-٤٩املصدر نفسه، ص )٣(
أعيان متعددة مبعىن واحد مشرتك بينها  : ، املتواطئة)يفظللااملشرتك : (املشرتكة. ٥٢املصدر نفسه، ص )٤(

اليت هي األمساء املتباينة : املتزايلة ،)املرتادف: (كداللة اسم احليوان على الفرس والطري واألسد، واملرتادفة
  .بينها شيء من هذه النسبليست 
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اعلـم أن المراتـب فیمـا نقصـده أربـع واللفـظ فـي : "والكتابة التي هي أدوات دالة فیقول
إن للشيء وجـودًا فـي األعیـان ثـم فـي األذهـان ثـم فـي األلفـاظ ثـم فـي الرتبة الثالثة، ف

الكتابة، فالكتابـة دالـة علـى اللفـظ، واللفـظ دال علـى المعنـى الـذي فـي الـنفس، والـذي 
  )١(."في النفس هو مثال الموجود في األعیان

  وعلى هذا األساس وبحسب تقسیمات الغزالي
كمـــا إلشـــارة للملفـــوظ فهـــي إشـــارة  فالكتابـــة دال فقـــط باعتبارهـــا واســـطة تمثیـــل-
  .)٢()جاك دریدا(یقول 

  .اللفظ دال باعتبار ومدلول باعتبار آخر-
  .مدلول فقط ولیست بدال) الصور الذهنیة(المعنى الذي في النفس -
  .مدلول فقط ولیست بدال) األمور الخارجیة(الموجود في األعیان -

  ).المدلول -الدال(وعلى هذا االعتبار وبحسب ركني العملیة الداللیة 
  .دال: الكتابة، األلفاظ-
  .مدلول: األمور الخارجیة -الصور الذهنیة-

إن تلـــك اإلشـــارات العـــابرة، إلـــى مـــا قدمـــه اإلمـــام الغزالـــي فـــي مجـــال التأســـیس 
ــا المعرفــي الــذي اتخــذ مــن الــنص القرآنــي  النظــري للداللــة، یبــرز مــا مــدى ثــراء تراثن

ــ ة معرفیــة شــاملة خاصــة إذا علمنــا أن كمعطــى مثــالي مــن أجــل وضــع أســس لنظری
العلمـاء القــدامى، قــد امتلكـوا األدوات المختلفــة اللغویــة والمنطقیـة والفلســفیة مــن أجــل 
إبراز كل الجوانب الهامة في النص المقدس، وٕان الحیطـة التـي أخـذوها فـي التعامـل 

مـازج مع أحكام القرآن زادت من منطقیـة معـارفهم وصـدق مفـاهیمهم، والغزالـي یعـد ال
بعلـــوم المســـلمین، وظـــاهر ذلـــك مـــن المقدمـــة . )٣(الحقیقـــي للمنطـــق األرسططالیســـي
وذكــر فیهــا أن مــن ال یحــیط بــالمنطق " المستصــفى"المنطقیــة التــي صــّدر بهــا كتابــه 

  .قة بعلومه قطعاً ثومعاني اللغة وأسرارها ال
ــــذ عهــــد الغزالــــي دأب األصــــولیون المتكلمــــون یســــتهلون كتــــبهم بمقــــدمات  ومن

ســیف الــدین اآلمــدي، " األحكــامأصــول اإلحكــام فــي "ة ومــنهم صــاحب كتــاب كالمیــ

                                                        
  .٤٧-٤٦املصدر نفسه، ص )١(
الكتابة جاءت لتمأل فراغاً لتكون امتداداً للملفوظ خاصة إذا وجدت لغات ال ميكن إال أن تكون مكتوبة  )٢(

 De La: وال نستطيع جتريدها باملنطق كما هو شأن لغة اجلرب يف الرياضيات، انظر ذلك يف كتاب
Grammatologie jaque derrida (p 429)  

  .٩٠حممود سامي النشار، منهج البحث عند مفكري اإلسالم، ص )٣(



- ٣٥  -  

ـــك الســـنن التـــي  موضـــوع هـــذا البحـــث، وقـــد أظهـــر الغزالـــي قـــدرة عمیقـــة فـــي فهـــم تل
ینطــوي علیهـــا نظــام اللغـــة، وذلـــك اســتجابة للمبحـــث األصـــولي الــذي یتجـــاوز الفهـــم 

ــــق لمعانیهــــا، ال یتعــــرض" النحــــوي"الســــطحي  ــــى اســــتقراء دقی لهــــا اللغــــوي  للغــــة، إل
  .المشتغل بصناعة النحو

III - ھـ٨٠٨:ت(مفاھیم الداللة عند ابن خلدون:(  
ال نكــاد نعثــر البــن خلــدون عــن تعریــف بــّین للداللــة، وٕانمــا باســتقراء نصــوص 

الماهیـــة إلـــى البحـــث  -بـــال شـــك -نجـــد دراســـات فـــي الداللـــة قـــد تجـــاوزت" مقدمتـــه"
مــن غیــر لــبس یقــول موضــحًا العمیــق عــن جــوهر الداللــة وطــرق تأدیتهــا، واضــحة 

واعلم بأن الخط بیـان عـن القـول والكـالم، كمـا أن القـول والكـالم بیـان : "ذلك وشارحاً 
ــــد لكــــل منهمــــا أن یكــــون واضــــح  ــــال ب ــــنفس والضــــمیر مــــن المعــــاني، ف ــــي ال عمــــا ف

  )١(."الداللة
ــــدون ــــابن خل ــــي -ف ــــى نهــــج الغزال ــــین المعــــاني  -عل یوضــــح العالقــــة القائمــــة ب

  :، والكتابة واأللفاظ ویحصرها في ثالثة أصنافالمحفوظة في النفس
  .الكتابة الدالة على اللفظ-أ

): الصــورة الذهنیــة. (اللفــظ الــدال علــى المعــاني التــي فــي الــنفس والضــمیر-ب
وهـــذه المعـــاني إن لـــم تكـــن مجـــردة فإنهـــا تـــدل علـــى موجـــود فـــي األعیـــان 

  :وعلى هذا األساس فالصنف الثالث للداللة
  .لى األمور الخارجیةالمعاني الدالة ع-ج

ــــة التواصــــلیة،  ــــن خلــــدون للخــــط والكتابــــة أبعــــادًا مهمــــة فــــي العملی ویعطــــي اب
ن مــن أدوات التعلــیم والــتعّلم الشــيء الــذي كــان یشــغل فكــر ین مهمتــیباعتبارهــا أداتــ

ـــدون كثیـــرًا یقـــول معرفـــًا  الخـــط وهـــو رســـوم وأشـــكال " :وأداءه للداللـــة" الخـــط"ابـــن خل
لمسـموعة الدالـة علـى مـا فـي الـنفس، فهـو ثـاني رتبـة عـن حرفیة تدل على الكلمات ا

كمــا فعــل ذلــك  -فــابن خلــدون یصــنف الخــط فــي المرتبــة الثانیــة" )٢(.الداللــة اللغویــة
وذلـــك فـــي تأدیتـــه للداللـــة اللغویـــة بعـــد األلفـــاظ، فـــالخط دال علـــى األلفـــاظ  -الغزالـــي

  .واأللفاظ دالة على المعاني
إن فـي : "ي تخـص أصـناف الـدوال فیقـولویوضح ابـن خلـدون هـذه المسـألة التـ

                                                        
  .٥٠٩، ص٢املقدمة، ج )١(
  .٥٠٢، ص٢املصدر السابق، ج )٢(
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الحـروف الخطیـة إلـى الكلمـات اللفظیـة فـي الخیـال، ومـن ] صـور[الكتابة انتقاًال من 
الكلمـات اللفظیـة فــي الخیـال إلـى المعــاني التـي فـي الــنفس فهـو ینتقـل أبــدًا مـن دلیــل 

ل مـن إلى دلیـل مـا دام ملتبسـًا بالكتابـة وتتعـود الـنفس ذلـك فیحصـل لهـا ملكـة االنتقـا
  )١(."األدلة إلى المدلوالت

نـدري أ"بهذا التعریف للداللـة اللفظیـة یكـون ابـن خلـدون قـد أشـار إلـى مـا سـماه 
ــالتلفظ المــزدوج " مــارتیني اشــتهر ذلــك المصــطلح فــي ) double articulation(ب

ـــة ـــرة اللغویـــة . األلســـنیة الحدیث ـــي تترتـــب فیهـــا الخب ـــة الت ـــتلفظ األول هـــو الطریق إن ال
ین جمیع أعضـاء بیئـة معینـة، وتقـوم كـل وحـدة مـن وحـدات الـتلفظ األول المشتركة ب

على داللـة وعلـى صـورة صـوتیة وال یمكـن تحلیلهـا إلـى وحـدات أصـغر ذات معنـى، 
أمــا الــتلفظ الثــاني فهــو إمكانیــة تحلیــل الصــورة الصــوتیة إلــى وحــدات صــوتیة ممیــزة 

  )٢(.لةتحتوي هذه الوحدات على شكل صوتي وال تحمل بذاتها أیة دال
هي التي تمثل الـتلفظ الثـاني وهـو  -عند ابن خلدون -فصور الحروف الخطیة

ال تحمـــل بـــذاتها أیـــة داللـــة، ) فـــونیم(إلـــى وحـــدات صــوتیة ) المـــورفیم(تقســیم الكلمـــة 
ـــة رســـمًا بینـــًا،  ـــة التواصـــلیة أو اإلبالغی ـــن خلـــدون العملی ـــك یرســـم اب فضـــًال علـــى ذل

فـــي الخیـــال، والكلمــــات هـــذه تـــدل علــــى فـــالخط یـــدل علــــى الكلمـــات اللفظیـــة التــــي 
المعــاني التــي فــي الــنفس، والكلمــات اللفظیــة التــي فــي الخیــال هــو اختصــار للعالقــة 

) اللفــظ والمعنــى(الطــرفین  القائمــة بــین اللفــظ ومعنــاه، فــابن خلــدون ینظــر إلــى هــذین
 باعتبارهما طرفًا واحدًا، ذلـك أن اللفـظ قـد ارتـبط بتصـور فـي الخیـال وٕالـى هـذا أشـار

ـــه ـــة بقول ـــه للدالل ـــة اللفـــظ أن یكـــون إذا ارتســـم فـــي : "ابـــن ســـینا فـــي تعریف معنـــى دالل
الخیــــال مســــموع، ارتســــم فــــي الــــنفس معنــــاه فتعــــرف الــــنفس أن هــــذا المســــموع لهــــذا 

الــــنفس إلــــى معنــــاه، وهــــو معنــــى  تالمفهــــوم فكلمــــا أورده الحــــس علــــى الــــنفس التفتــــ
  .الداللة

داللــــة، فترتســــم فــــي الــــنفس  فــــاللفظ یرتســــم فــــي الخیــــال كصــــورة صــــوتیة ذات
  :مقاصد هذه الداللة وعلى هذا األساس یمكن تمثیل ذلك على النحو التالي

الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع   المعاني  تصور في الخیال قیمة صوتیة اللفظ 
الخــــارجي، ثــــم یحصــــل للــــنفس ملكــــة االنتقــــال مــــن األدلــــة إلــــى المــــدلوالت، فتــــربط 

فــإذا كــان المــدلول شــیئًا مادیــًا . لولبالبداهــة بــین االســم ومســماه أي بــین الــدال والمــد
یكــون االنتقــال مــن اللفــظ المســموع إلــى الموضــوع الخــارجي وٕاذا كــان المــدلول مـــن 

                                                        
  .٥١٨، ص٢املصدر نفسه، ج )١(
  .٤اء، صفابن سينا، العبارة، من الش )٢(
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  .المجردات یكون االنتقال حینئذ من اللفظ إلى المعاني الذهنیة
إن هــذه المفــاهیم التــي قــدمها ابــن خلــدون للداللــة ورســم علــى أساســها العملیــة 

تلــك النظریــة التــي توصــل إلیهــا العــالم اللســاني دوسوســیر الداللیــة، ال تختلــف عــن 
فالــدلیل اللســاني ال یجمــع الشــيء أو المــادة : "حــول الــدلیل اللســاني یقــول فــي تعریفــه

واالســـم وٕانمـــا المفهـــوم أو المعنـــى المجـــرد والصـــورة الســـمعیة، ولیســـت هـــذه األخیـــرة 
مثیــل المــؤدى مــن الصــوت المــادي بعینــه بقــدر مــا هــي األثــر الســیكولوجي لــه أو الت

فالكلمـــات لیســـت ســـوى صـــور ســـمعیة حســـب تعریـــف " )١(طـــرف مـــدركاتنا الحســـیة
  هـــي التـــألیف بـــین التصـــور الـــذهني ) الـــدلیل(، وأن العالمـــة اللســـانیة أو "دوسســـیر"
)concept ( والصور السـمعیة)image accoustique .( وٕالـى الفكـرة ذاتهـا ذهـب

الكلمــات المسـموعة الدالــة : "ة حــین قـالابـن خلـدون فــي سـیاق شــرحه للعملیـة الداللیـ
كمـا أن القـول والكـالم بیـان : "وأوضـح المسـألة أكثـر، حیـث قـال" على ما فـي الـنفس

هـــذه التقریـــرات تبـــین عـــن إدراك ابـــن  )٢(".عمـــا فـــي الـــنفس والضـــمیر مـــن المعـــاني
ـــى  ـــد دأب سوســـیر عل خلـــدون ألهمیـــة الجانـــب الســـیكولوجي فـــي الفعـــل الـــداللي، وق

عــرف الــدال بكونــه اإلدراك  هــذا الجانــب فــي كتابــه المحاضــرات حیــث التركیــز علــى
ـــي تقتـــرن  النفســـاني للكلمـــة الصـــوتیة، والمـــدلول هـــو الفكـــرة أو مجموعـــة األفكـــار الت

  )٣(.بالدال
لقـــد أســــهم ابـــن خلــــدون فـــي إرســــاء قواعــــد علـــم التربیــــة مؤكـــدًا علــــى ضــــرورة 

صــر تحصــیل تلــك المعــاني اإلحاطــة باأللفــاظ ودالالتهــا علــى المعــاني الذهنیــة، وح
  :في طریقتین

  .طریق القراءة والتعّلم من الكتاب-١
  .طریق التعلم بالمشافهة والتلقین-٢

وعلــى أســاس هــذا التنظیــر التعلیمــي، یحــدد ابــن خلــدون مراتــب الــدوال بحســب 
أدائها للدالالت، ویشیر إلـى ضـرورة إدراك السـنن والقـوانین التـي تنـتظم المعـاني فـي 

مـــا نــرى عملیـــة ســـیكولوجیة بحتـــة تصــل األلفـــاظ بمحتواهـــا الـــذهني، الــذهن، وهـــي ك
ثـم مــن دون هـذا األمــر الصـناعي الــذي هــو : "یشـرح ابــن خلـدون هــذه المسـألة بقولــه

المنطـــق مقدمـــة أخــــرى مـــن التعلــــیم، وهـــي معرفــــة األلفـــاظ وداللتهــــا علـــى المعــــاني 
اب، فــأوًال داللــة الذهنیــة تردهــا مــن مشــافهة الرســوم بالكتــاب ومشــافهة اللســان بالخطــ

                                                        
)١( Cours de linguistique generale- F. de sausure, P.98.  
  .٥٢٠، ص٢املقدمة، ابن خلدون، ج )٢(
)٣( Cours de linguistique generale- F. de sausure.  
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الكتابــة المرســومة علــى األلفــاظ المقولــة وهــي أخفهــا ثــم داللــة األلفــاظ المقولــة علــى 
المعــاني المطلوبــة، ثــم القــوانین فــي ترتیــب المعــاني لالســتدالل فــي قوالبهــا المعروفــة 

  )١(".في صناعة المنطق
أللفـاظ نظرة ابن خلـدون لعلـم الداللـة، وأقسـام المعنـى باعتبـار ا -بإجمال -هذه

وداللتها، وهي نظرة مع قدمها إال أنهـا ذات قیمـة علمیـة معتبـرة فـي الدراسـة الداللیـة 
  .الحدیثة

IV- ھـ٨١٦:ت(ماھیة الداللة عند الشریف الجرجاني:(  
إن مــا یبعــث علــى تقــدیر جهــود الجرجــاني حــق قــدرها فــي میــدان علــم الداللــة، 

ام عــدة بــاحثین فــي العصــر هــو عمــق تحلیلــه وحســن تصــنیفه ألقســام الداللــة، وقــد قــ
ـــة علمیـــة بـــین مـــا توصـــل إلیـــه الجرجـــاني فـــي تقســـیماته  الحـــدیث علـــى إجـــراء مقارب
للداللة ومـا توصـل إلیـه علمـاء الداللـة فـي العصـر الحـدیث، ومـنهم العـالم األمریكـي 

الداللـة هـي : "یعرف الجرجاني الداللة مـن منطلـق الثقافـة األصـولیة فیقـول). بیرس(
ــدال  كــون الشــيء بحالــه یلــزم مــن العلــم بــه العلــم بشــيء آخــر، والشــيء األول هــو ال

ــة اللفــظ علــى المعنــى باصــطالح علمــاء األصــول  والثــاني هــو المــدلول، وكیفیــة دالل
  )٢(.محصورة في عبارة النص وٕاشارة النص واقتضاء النص

  :وعلى أساس هذا التعریف للداللة، فأقسامها عند الجرجاني اثنان
  .إذا كان الشيء الدال لفظاً  :الداللة اللفظیة -أ

  .إذا كان الشيء الدال غیر لفظ: الداللة غیر اللفظیة -ب
ــدال والمــدلول، یحصــي الجرجــاني ثالثــة مســتویات  بتحدیــده لطبیعــة العالقــة بــین ال
ــة العبــارة وداللــة اإلشــارة وداللــة االقتضــاء، وقــد  صــوریة تنــتج عنهــا ثــالث دالالت، دالل

زالــي لــداللتي اإلشــارة واالقتضــاء، أمــا داللــة العبــارة أو الــنص مــّر معنــا تعریــف اإلمــام الغ
المعنــى الــذي یتبــادر إلــى الــذهن مــن صــیغة الــنص وهــو الــذي قصــده الشــارع مــن "فهــي 

وضــع الــنص، ألن المشــّرع حــین یضــع الــنص یختــار لــه مــن األلفــاظ والعبــارات مــا یــدل 
ى المقصــود مــن داللــة واضــحة علــى غرضــه ثــم یصــوغه بعــد ذلــك بحیــث یتبــادر المعنــ

  )٣(."النص إلى ذهن المطلع بمجرد االطالع علیه

                                                        
  .٦٩٨، ص٢املقدمة، ابن خلدون، ج )١(
  .٢١٥الشريف اجلرجاين، التعريفات، ص )٢(
  .١٨٧-١٨٦، ص١عبد القادر عودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي، ج )٣(
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إن هذا الفهم العمیق للداللة ینم عن مدى النضـج المعرفـي الـذي أحـرزه علمـاء 
القــرن الثــامن الهجــري والــذي تبلــور بعــد تلــك الدراســات الداللیــة القیمــة التــي تطــورت 

اللـة لیشـیر إلـى علـم آخـر منذ القرن الثالـث الهجـري، فالجرجـاني یتجـاوز بتعریفـه الد
وهـــــو مـــــا یعـــــرف بعلـــــم الرمـــــوز أو بالســـــیمیاء ) semantique(أعـــــم مـــــن الداللـــــة 

)simiologie ( ــه یلــزم "وذلــك عنــدما نــص علــى أن الداللــة هــي كــون الشــيء بحال
یـدل علـى إشـارته إلـى هـذا " اللفظ"بدل " الشيء"من العلم به العلم بشيء آخر فذكره 

العالمــــات اللغویـــة وغیــــر اللغویــــة، وقـــد نلمــــس بعــــض العلـــم الــــذي یعنـــي بــــالرموز و 
ألن "القصور في سعي الجرجاني في بلورة مفهوم عـام یخـص الداللـة وأنواعهـا ذلـك 

العــرب المتقــدمین لـــم یكونــوا یعنــون بعلـــم الداللــة، كمــا یحـــاول العلمــاء الیــوم بنـــاءه، 
ـــد الحضـــارة وارتباطهـــا الوثیـــق باســـتعمال العالمـــات  بالمعـــارف  )signes(نظـــرًا لتعق

هـــذه التصـــنیفات الثالثـــة  )١(."والفنــون التـــي ال تتحقـــق إال فـــي أنســـاق مــن العالمـــات
التـي حــددها الجرجـاني فــي تعریفـه تبلــورت فـي علــم الداللـة الحــدیث علـى یــد علمــاء 

ــــر العــــالم و أمــــریكیین وأور  ــــث یمی ــــة، حی ــــین اهتمــــوا بمــــا ســــمي بالــــدالالت اإلیحائی بی
ـــاكوا  ـــوعین مـــن المعـــاني )S.J.Hayakwa(األمریكـــي هی ـــین ن ـــى القصـــدي : ب المعن

)Sens intentionnel ( والمعنــى االتســاعي)Sens extentionnel( أو كمــا ،
یسمى في األلسنیة الحدیثة المعنى اإلیمائي، وتحت هـذین الصـنفین یمكـن أن نـدرج 

، وٕالــى )داللــة االقتضــاء -داللــة اإلشــارة -داللــة العبــارة(دالالت الجرجــاني الــثالث 
حیـث أقـام ) (J.H.Greenberg(یم ذاته نزع العـالم اللغـوي األوروبـي غرینبـرغ التقس

والمعنـى ) Sens internal(المعنـى الـداخلي : تقسیمه باعتبـار القصـد واإلیمـاء إلـى
فــي ضــوء معــالم الــدرس الحــدیث  -إذن -فالداللــة) Sens external( )٢(الخــارجي

الفكـــري واللفـــظ، وعلـــى هـــذا تتضـــح عنـــد الجرجـــاني بكونهـــا العالقـــة بـــین المحتـــوى 
األساس یخضع ظهور الداللة أو خفاؤهـا إلـى قـرائن لغویـة تحـدد الداللـة المقصـودة، 
فهنـــاك الســـیاق الـــذي یحمـــل داللـــة ال تقبـــل مجـــازًا وال تـــأویًال، كمـــا یســـوق معنـــى ال 
یصح حملـه علـى غیـر ظـاهره، إذ اللفـظ منصـرف إلـى الحقیقـة باعتبـار الظـاهر بمـا 

یظهــر المــراد منــه للســامع بــنفس الصــیغة ویكــون محــتمًال للتأویــل  هــو الكــالم الــذي
ولقـــد أدرك الجرجـــاني العالقـــة بـــین طرفـــي العملیـــة الداللیـــة، الـــدال . )٣(والتخصـــیص

                                                        
: السنة ١٩ -١٨جملة الفكر العريب املعاصر، عدد . ١٢٧ص عاطف القاضي: علم الداللة عند العرب )١(

١٩٨٢.  
 ١٩-١٨: جملة الفكر العريب، عدد -٣٣موريس أبو ناضر، ص.مدخل إىل علم الداللة األلسين، د )٢(

  .١٩٨٢: السنة
  .١٩منهاج البلغاء ومعراج األدباء، ص )٣(
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والمـدلول، وحـدد طبیعتهـا فـي وجـود صــلة مباشـرة بـین الـدال والمحتـوى الفكـري الــذي 
دًا بّینـًا طبیعـة المـدلول، إال یتحدد وفقه المرجع أو الموضوع، وٕان كان ال یحـدِّد تحدیـ

ـــذهني  ـــوى ال ـــز بـــین المحت ـــة یقتضـــي بداهـــة التمیی ـــة اإلحالـــة المرجعی أن تجریـــد عملی
والمهــم فــي تعریــف الجرجــاني أن الداللــة تتمثــل فــي . للعالمــة وموضــوعها الخــارجي

وجهة صرف الدال إلى مدلوله، وال یمكـن أن یغفـل الجرجـاني عـن ذلـك المقـام الـذي 
لتفكیر الداللي في عصره، بل نـرى عالمـًا ناقـدًا قبلـه بقـرنین وهـو الكاتـب ارتقى إلیه ا

قــد تبــّین أن المعــاني لهــا  …: "یحلــل الداللــة بقولــه) هـــ٦٨٤ت (حــازم القرطــاجیني 
حقائق موجودة في األعیـان، ولهـا صـور موجـودة فـي األذهـان، ولهـا مـن جهـة علـى 

  )١(".م واألذهانما یدل على تلك الصور من األلفاظ وجود في األفها
ـــه فـــي الدراســـات  ـــة مفصـــلة، كمـــا هـــي علی ـــم توجـــد مبوب ـــة ل ـــاهیم للدالل هـــذه مف
الحدیثــة، إنمــا كانــت أســاس الدراســات اللغویــة فــي التــراث المعرفــي وخصــت جمیــع 
العلوم بحیث وجدت فـي ثنایـا كتـب اللغـة والمنطـق والفقـه ومـا إلـى ذلـك، وهـي تبـرز 

. وابــه الرئیســیة فــي شــتى معــارف تراثنــامــن جهــة أخــرى حضــور الــدرس الــداللي بأب
كما أن ظهور التحلیالت العمیقة في عدة مسـتویات مـن الداللـة عنـد العلمـاء العـرب 
المتقـــدمین واتســـاع اهتمامـــاتهم فـــي كـــل العلـــوم ســـاعدهم علـــى تأســـیس نظـــرة داللیـــة 
ازدادت قیمتهــا مــع مــرور الــزمن وتبلــورت لــدى المتــأخرین مــن علمــاء القــرن التاســع 

فقــد ألفینــا الجــاحظ یصــنف العالمــات الدالــة ویعطیهــا التمثــیالت . ي ومــا بعــدهالهجــر 
اإلجرائیــة فــي واقــع المجتمــع العربــي، واشــتغاله بالبیــان والمنطــق قــد كــرس عنــده دقــة 

وكـذلك لمسـنا عنـد علمــاء آخـرین وضـوح الرؤیـة الداللیــة . التمییـز مـع عمـق التحلیــل
بـواب مـا كتبـه سـیبویه والجرجـاني وابـن ضمن كتابـاتهم، وحسـبنا أن نقـرأ بعضـًا مـن أ

جني، بـل یكـاد یجـزم النقـاد العـرب المحـدثون أن اللغـة السـیمیائیة قـد مارسـها شـعراء 
أقـدمون عبــروا بهـا عــن مكنونــاتهم الوجدانیـة، وأشــاحوا اهتمامــاتهم فـي مواضــع كثیــرة 

ي عــن اللغــة الطبیعیــة المألوفــة وقــد أشــار إلــى ذلــك الــدكتور عبــد المالــك مرتــاض فــ
وٕان المســار التــاریخي لعلــم الســیمیاء لیؤكــد  )٢(."موضــوعه حــول الســمة والســیمیائیة

علــى إفــادة هــذا العلــم مــن تلــك الروافــد التــي جعلتــه یســتقطب اهتمــام المشــتغلین فــي 
وكـذلك ابتـدأت : "حقول شتى من العلوم یقـول فـي ذلـك الـدكتور عبـد المالـك مرتـاض

صـــة ثـــم تشـــعبت إلـــى أدبیـــة، مـــع احتفاظهـــا الســیمیائیة طبیـــة فلســـفیة، ثـــم لغویـــة خال

                                                        
  .٢٥املصدر السابق، ص )١(
  .١٩٩٣ يونيو، ٢، جملة احلداثة، عدد ١٩ائية، صالسمة والسيمي: عبد املالك مرتاض )٢(
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ـــه البـــاحثون فـــي نشـــأة  )١(."بوضـــعها اللســـاني ـــرأي مـــا أجمـــع علی ومـــا یعضـــد هـــذا ال
الداللـــة علـــى أنهـــا بـــدأت بالمحسوســـات ثـــم تطـــورت إلـــى الـــدالالت المجـــردة بتطـــور 
العقــل اإلنســـاني ورقیــه، فكلمـــا ارتقــى التفكیـــر العقلــي جـــنح إلــى اســـتخراج الـــدالالت 

  )٢(.تولیدها واالعتماد علیها في االستعمالالمجردة و 

 ً   : الداللة في تعریفات العلماء المحدثین: ثانیا
  ):الماھیة والمشروع(أو ) المصطلح واألبعاد(

لقد حـدث تطـور كبیـر فـي مفـاهیم المصـطلحات القدیمـة فـي العصـر الحـدیث، 
فیهـــا،  ووســـعت مجـــال البحـــث" األولیـــة"خـــذت أبعـــادًا أخرجتهـــا مـــن تلـــك الدراســـة اتو 

هــو مــن ضــمن تلــك المصــطلحات التــي تبلــورت مفاهیمهــا فــي " الداللــة"ومصــطلح 
ــاة النــاس، بــل أضــحت  العصــر الحــدیث وشــملت الدراســة فیهــا میــادین عــدة مــن حی
ملتقــى الهتمامــات كثیــر مــن المعــارف اإلنســانیة الحدیثــة، بــدءًا بعلــم الــنفس ثــم علــم 

ن هــذه الصــورة التــي بــرز فیهــا علــم وإ . االجتمــاع والمنطــق وعلــوم االتصــال واإلشــارة
أن "الداللة كأساس لعدة معارف حدیثـة هـي نتـاج للدراسـة اللغویـة المتخصصـة ذلـك 

ــم، وبمنــاهج بحثــه الخاصــة وعلــى أیــدي لغــویین  معالجــة قضــایا الداللــة بمفهــوم العل
  )٣(."متخصصین إنما تعد ثمرة من ثمرات الدراسات اللغویة الحدیثة

البحــث الــداللي الحــدیث، فلــم تعــد الداللــة حكــرًا علــى  وتبعــًا التســاع مجــاالت
النظام اللغـوي وحسـب، وٕانمـا شـملتها أنظمـة سـیمیولوجیة أزاحـت الهیمنـة اللغویـة بـل 
صارت معها في البحث جنبًا إلى جنـب، ومـع ذلـك بقیـت اللغـة إحـدى أنجـع وسـائل 

والتطـــور نظــام اإلبــالغ والتواصــل والخطــاب، وأقـــدرها علــى اإلطــالق علــى التجدیــد 
والتكیـــف بـــل ال مندوحـــة مـــن القـــول أن األنظمـــة الســـیمیولوجیة التـــي تتخـــذ العالمـــة 
المطلقة كمدخل أساسي ألي مستوى من مستویات الدراسة الداللیـة، ال تسـتغني فـي 

  .األحوال الغالبة عن اللغة خاصة على مستوى القراءة التعلیلیة التبیینیة
اســیة فــي العصــر الحــدیث، عجنــا نســائل ومقاربــة لماهیــة الداللــة وحقولهــا الدر 

تتضــح مـــن  بــینالبحــث الــداللي عنــد لفیــف مــن اللغــویین وذلــك بقصــد رســم إطــار 
خالله معالم الدرس الداللي الحـدیث إن علـى مسـتوى الماهیـة والمصـطلح ومـا أفـرزه 
ــــى مســــتوى األبعــــاد  ــــرة البحــــث الــــداللي، أو عل مــــن تفریعــــات زادت مــــن توســــیع دائ

                                                        
  .١٨املرجع السابق، ص )١(
  .١٥٨يف كتاب داللة األلفاظ، ص ذلكإبراهيم أنيس، انظر  )٢(
  .٢٢أمحد خمتار عمر، علم الداللة، ص.د )٣(
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س بنــاء علـى اخـتالف الـرؤى واألهــداف بـین مجمـوع المشــتغلین والمشـروع الـذي تأسـ
] هــذا المشــروع الســیمیولوجي[یرمــي ." فــي حقــل البحــث الــداللي والســیمیولوجي العــام

وألن حلقـــة  )١(."إلــى تأســیس وعــي بنیــوي لالســتقراء الــداللي" إینــو"مــن وجهــة نظــر 
تنا لمعـالم البحـث تأسیس الـدرس الـداللي لـم تكتمـل دائرتهـا بعـد، اقتصـرنا فـي مسـاءل

الــداللي الحــدیث علــى بعــض اللغــویین الــذین بــدأت معهــم عملیــة التأســیس والتشــكیل 
والتقعیــــد، وبعــــض المشــــتغلین فــــي حقــــول النقــــد واألدب حیــــث غــــدا عنــــدهم الــــدرس 

  .الداللي السیمیائي أحد أهم المناهج النقدیة الحدیثة

  :ماھیة الداللة بین الوصفیة والمعیاریة- أ
لداللي في العصر الحـدیث بمـنهج وصـفي یعـاین جزئیـات الظـاهرة بدأ البحث ا

وهــي طریقــة . اللغویــة معاینــة وصــفیة تعتمــد طریقــة المالحظــة والتحلیــل فاالســتنتاج
ثـــم ارتقـــى الـــدرس الـــداللي إلـــى مرحلـــة . البحـــث اللغـــوي القـــدیم" لمـــنهج"تعـــد امتـــدادًا 

ري وذلــك لنــزوع البــاحثین محاولــة التنظیــر والتقعیــد، فغــدا یعتمــد علــى المــنهج المعیــا
اللغــویین نحــو تشــكیل معــالم مشــروع داللــي بــدءًا ببلــورة جهــود الســابقین فــي میــدان 

بنـــاء هیكـــل نظــري یـــنظم الركــام الـــذي هـــو "المختلفــة، وارتقـــاء إلــى  ةالبحــوث اللغویـــ
هیئــــة المعلومــــات الســــابقة، وبهــــذا تغــــدو الدراســــة مقدمــــة لتالیــــات لهــــا فیــــدفع العلــــم 

ـــى حقـــول ـــدة خطـــوات إل ـــي یســـاهم فـــي  )٢(".جدی ـــاء وعـــي دالل ـــدفاع نحـــو بن هـــذا االن
تشــكیله علمــاء محــدثون تعــددت رؤاهــم وتكاملــت جهــودهم التــي عكفــوا مــن خاللهــا 
علـى إبـراز اللغــة بمفهومهـا العــام، نظامـًا لتحقیــق التواصـل واإلبــالغ فبحثـوا جزئیاتهــا 

ت مجـــاالت نین فـــي ســـبیل ذلـــك بعلـــوم أخـــرى، فتوســـععیوغاصـــوا فـــي عوالمهـــا مســـت
البحث اللغوي وغدا المبحث الداللي ملتقى لعلـوم إنسـانیة واجتماعیـة وأدى ذلـك إلـى 
تنــوع الدراســات، وٕاذا رمنــا حصـــر العلمــاء الــذین ســاهموا فـــي تشــكیل معــالم الـــدرس 

  .الداللي والسمیولوجي الحدیث فإنه یعجزنا ذلك
ــة فــي العصــر الحــدیث اســتج معنا آراء وقصــدا إلــى تقــدیم صــورة لماهیــة الدالل

  .للفیف من اللغویین والمشتغلین في حقل األدب والنقد
لقــد أعلــن بــلایر مــیالد علــم یخــتص بجانــب المعنــى فــي اللغــة وهــو علــم الداللــة 
الــذي أتــى لیســد تلــك الثغــرة فــي الدراســات اللغویــة التــي كانــت تهــتم بشــكل الكلمــات 

إن الدراســة التــي : "بـلایرومادتهـا، أمــا دراسـة المعنــى فیهـا فتمثــل الجانــب الهزیـل قــال 
                                                        

  .٧فيدوج عبد القادر، داللية النص األديب، ص.د )١(
  .٩٩فايز الداية، علم الداللة العريب، ص )٢(
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نــدعو إلیهــا القــارئ هــي مــن نــوع حــدیث للغایــة بحیــث لــم تســم بعــد، نعــم، لقــد اهــتم 
معظم اللسانین بجسـم وشـكل الكلمـات ومـا انتبهـوا قـط إلـى القـوانین التـي تـنظم تغّیـر 

وبمـــا أن . المعــاني وانتقـــاء العبــارات الجدیـــدة والوقــوف علـــى تــاریخ میالدهـــا ووفاتهــا
ـــق علیهـــا اســـم هـــذه الدرا ) semantique(ســـة تســـتحق اســـمًا خاصـــًا بهـــا فإننـــا نطل

ــم المعــاني ــم الداللــة" )١(للداللــة علــى عل یعنــي بتلــك القــوانین  -عنــد العــالم بــلایر -فعل
ـــــة  ـــــى تغیـــــر المعـــــاني، وُیعـــــاین الجانـــــب التطـــــوري لأللفـــــاظ اللغوی التـــــي تشـــــرف عل

دراسـة المعـاني ذاتهـا، لكـن  ودالالتها، ویكـون بـلایر بـذلك أول مـن وجـه االهتمـام إلـى
أهمیـة التفاتـة بـلایر إلـى جــوهر الكلمـات لـم تقـدر حــق قـدرها قبـل محاولـة االنجلیــزیین 

اللــذین أحــدثا ضــجة فــي ) I.A.Richards(وریتشــاردز ) C.K.Orgdon(أوجــدن 
وفیــــه " معنــــى المعنــــى"تحــــت اســــم  ١٩٢٣الدراســــة اللغویــــة بإصــــدار كتابهمــــا عــــام 

ة المعنـــى مـــن حیــث هـــو عمـــل نــاتج عـــن اتحـــاد وجهـــي تســاءل العالمـــان عـــن ماهیــ
ــدال والمــدلول ــة ابتــداء مــن ذلــك یهــتم بالصــورة . )٢(الداللــة أي ال ــم الدالل وأضــحى عل

المفهومیــة، باعتبــار أن ال عالقــة مباشــرة بــین االســم ومســماه، إنمــا العالقــة المباشــرة 
ذا الصـدد فـي تربط الدال بالمحتوى الفكري الذي في الذهن یقـول مـازن الـوعر فـي هـ

ــم الداللــة"تقدیمــه لكتــاب  إذا كانــت الصــوتیات واللغویــات تدرســان : "لبیــار جیــرو" عل
البنى التعبیریة وٕامكانیة حدوثها في اللغة، فإن الـداللیات تـدرس المعـاني التـي یمكـن 

  .)٣("أن یعبر عنها من خالل البنى الصوتیة والتركیبیة
اللــة یعنــي بظــواهر مجــردة هــي إن علــم الد: "ویوضــح ســالم شــاكر أكثــر فیقــول

ونـــزع علـــم الداللـــة فـــي العصـــر الحـــدیث إلـــى تمثـــل المـــنهج . )٤("الصـــورة المفهومیـــة
الوصفي في بعض مراحل الدراسة خاصـة فیمـا یتعلـق برصـد تطـور الداللـة وتغیرهـا 

ـــا ـــة یقـــول میشـــال زكری ـــم الـــدالالت فهـــو مســـتوى مـــن : "وبنـــاء الحقـــول الداللی أمـــا عل
وي، ویتنـاول كـل مــا یتعلـق بالداللـة أو بـالمعنى فیبحـث مــثًال مسـتویات الوصـف اللغـ

  )٥(".في تطور معنى الكلمة ویقارن بین الحقول الداللیة المختلفة
إن المجال الواسع الذي حظیت به الدراسات الداللیـة الحدیثـة، یرجـع باألسـاس 

                                                        
)١( Les grands courants de la linguistique moderne (Maurice le 

roy) P.45.   
، ١٩٨٢، السنة ١٨/١٩، مدخل إىل علم الداللة األلسين، جملة الفكر املعاصر، العدد أبو ناضرموريس  )٢(

  .٣٢ص
  .٧٢بيار جريو، علم الداللة، ترمجة منذر عياشي، ص )٣(
  .٤لة، ترمجة حممد جباتني، صسامل شاكر، مدخل إىل علم الدال )٤(
  .٢١١علم اللغة احلديث، ص: ميشال زكريا، األلسنية )٥(
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، ومـع إلى تلـك األطـر الممیـزة التـي رسـمها العالمـان أوجـدن وریشـاردز وبعـدهما بـلایر
تقـــدم الدراســـة بـــدأت البحـــوث الداللیـــة تشـــهد عقبـــات تكمـــن صـــعوبتها فـــي اســـتحالة 
حصــرها، وتحدیــدها مــن ذلــك أن عكــف الــدرس الــداللي الحــدیث علــى البحــث فـــي 
ماهیة الصورة المفهومیة، بحیث استحال معها اإلحاطة بكل مـا یشـكل عـالم المـتكلم 

ـــوى الفكـــري المجـــرد محـــددًا مجـــال ) كـــولردج(یقـــول  .حتـــى یمكـــن فهـــم وٕادراك المحت
وال یتضــمن معنــى اللفظــة فــي رأیــي مجــرد الموضــوع : "البحــث الجدیــد لعلــم الداللــة

الــذي یقابلهــا، بـــل یشــمل أیضـــًا جمیــع االرتباطــات التـــي تبعثهــا اللفظـــة فــي أذهاننـــا 
فطبیعــــة اللغــــة ال تمكنهــــا مــــن نقــــل الموضــــوع فحســــب، وٕانمــــا تجعلهــــا أیضــــًا تنقــــل 

  )١(".ذي یعرض الموضوع ونوایاهشخصیة المتكلم ال
إن الحــدیث عــن البنــى العمیقــة التــي تــتحكم فــي إنتــاج الداللــة مــن وجهــة نظــر 
مجــــردة، یبقــــى بعیــــد المــــرام، ولــــذلك فــــإن جــــل علمــــاء الداللــــة والســــیمیاء المحــــدثین 
یركـــزون أبحـــاثهم أكثـــر، علـــى مـــا یحـــیط عملیـــة تأدیـــة الداللـــة مـــن ظـــواهر منطقیـــة 

ــة بالنســبة لبــلایر واتباعــه : "و موضــحًا ذلــكیقــول بیــار جیــر . نفســیة ــم الدالل ویبقــى عل
متجهــًا نحــو الســمات المنطقیــة، النفســیة والتاریخیــة للظــواهر أكثــر مــن اتجاهــه نحــو 

  )٢(".عللها اللسانیة
لقـــد خطـــا العالمـــان كـــاتر وفـــودر بالبحـــث الـــداللي خطـــوة بعیـــدة إذ تنـــاواله مـــن 

نهمــا طرحــا إشــكالیة أساســیة تتمحــور ناحیــة تفاعــل مركبــات الحــدث الكالمــي، بــل إ
حــول تخصـــیص العالقــة التـــي یمكــن إقامتهـــا بـــین صــورة الجملـــة وداللتهــا فـــي لغـــة 
معینــة فــي غیـــاب النحــو، إذ قــد تصـــل العملیــة التواصــلیة التـــي تضــطلع بــأمر نقـــل 
الداللـة إلــى مسـتوى مــن التعقیــد ال یمكـن للنحــو أن یشــرح فیـه ذلــك، ألن الســیمانتیك 

هذین العالمین یتناول قدرة المتكلم علـى إرسـال وفهـم الجمـل الجدیـدة من وجهة نظر 
إن األبعـــاد التـــي اتخـــذها البحـــث الـــداللي . )٣(فـــي میـــدان یعجـــز عـــن شـــرحها النحـــو

ــــة  ــــات الداللیــــة والفرضــــیات العلمی الحــــدیث عبــــر دراســــات معمقــــة، أخرجــــت النظری
طبیــق، رســمت إطــارًا اللســانیة مــن مجــال التخمــین والتقــدیر إلــى میــدان التحقیــق والت

مفتوحــًا علــى المســتقبل لمشــروع داللــي أوســع یلــج مــن خــالل الــدرس الســیمائي إلــى 
ـــة والبحـــث العلمـــي، ویكفـــي أن نتأمـــل كتـــب  . ج.أ(كـــل مجـــال مـــن مجـــاالت المعرف

                                                        
  .٩٧حممد مصطفى بدوي، كلوردج، ص )١(
  .١٣٣الداللة، ترمجة منذر عياشي، ص بيار جريو، علم )٢(
)٣( Initiation aux problemes des linguistiques contemporaines, 

C.Fuches et P. le Goffic, P.72.  
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ـــــــل كتـــــــاب ) غریمـــــــاس ـــــــوي"مث ـــــــة البنی ـــــــم الدالل ـــــــوم "، ١٩٦٦" عل الســـــــیمیوتیكا والعل
لنـدرك المصـاف الـذي بلغـه علـم الداللـة ، ١٩٧٠" في المعنـى"، ١٩٧٦" االجتماعیة

بعــد مــا كــان علمــًا یفتقــد إلــى المــنهج والموضــوع معــًا، إذ كــان منشــأه فــي إطــار علــم 
  .األلسنیة العام

مكانــًا علیــًا ضـمن البــاحثین فــي الحقـل الــداللي الحــدیث ) غریمـاس(یحتـل اســم 
األدبـــي، ویرجــع ذلـــك إلـــى قدرتـــه علــى تحقیـــق الرؤیـــة فـــي قراءاتــه النقدیـــة للخطـــاب 

لقــــد تجــــاوز غریمــــاس المعطــــى الــــداللي، اآلنــــي مفترضــــًا وجــــود . الشــــعري والنثــــري
ـــى  ـــة، وعل ـــي تتمظهـــر فـــي بنـــى داللی ـــة الت ـــه العـــوالم الداللی ـــى فی معطـــى ممكـــن تتجل
أساس وجود هذه العوالم یتم تنظیر البنیات الداللیة والكشـف عـن آلیاتهـا، وقـد یطـرح 

یجــب أن نفهــم : "لداللیــة والعــوالم الداللیــة فیقــولة انــالعــالم الــداللي فرضــیة وجــود البی
المعطــى، أو الممكــن، ذي  -بالبنیـة الداللیــة ذلـك الشــكل العــام لنظـام العــوالم الداللیـة

ة نـــــوالســــؤال عمـــــا إذا كانــــت البی) ثقافــــات أو أفـــــراد(الطبیعــــة االجتماعیــــة والفردیـــــة 
احتـواء العـوالم الداللیـة  إن. )١("الداللیة ماثلـة فـي عـالم الداللـة أو تحضـن هـذا العـالم

فـي بنـاء مـن صـنع ألسـني للتعبیـر عنهــا یفتـرض وجـود مشـاكلة بـین مسـتوى التعبیــر 
ذلـــك أن عـــالم المعنـــى یتمظهـــر فـــي الـــتلفظ . )٢("ومكوناتــه ومســـتوى المعنـــى وســـماته

articulation إن : "ویتموقــــع فــــي البنـــــى التعبیریــــة یوضــــح غریمـــــاس ذلــــك بقولـــــه
ــالنظر إلــى بنیــة المعنــى وكأنهــا تلفــظ فرضــیة المشــاكلة بــین المســ تویین تســمح إذن ب

ومـا یقابلهـا مـن سـمات ] أي السـمات[لعالم الداللة حسب وحداتـه المعنویـة الصـغرى 
ممیــزة علــى مســتوى التعبیــر، هــذه الوحــدات الداللیــة مكونــة بالطریقــة نفســها المكونــة 

  )٣("بها سمات التعبیر، من فئات سمات ثنائیة
ین آراء علمــاء الداللــة حــول جــوهر العملیــة الداللیــة، فــإن علــى الــرغم مــن تبــا

ـــد علـــى أن اللغـــة هـــي نظـــام  ـــداللي أخـــذ مســـارات جدیـــدة بعـــد وقـــوع التأكی البحـــث ال
ــــى التركیبیــــة، ونظــــام البنــــى  ــــة كنظــــام البن ــــه جملــــة مــــن األنظمــــة الفرعی تتظــــافر فی

ه العلمـاء المعجمیة، والبنى الصوتیة، والبنى الداللیـة، ضـمن نسـق محكـم أطلـق علیـ
، واتجــه البــاحثون إلــى الكشــف )Universal Grammar(مصــطلح النحــو الكلــي 

عـــن هـــذا النســـق وتحدیـــد معالمـــه وســـماته، وهـــذه مرحلـــة مهمـــة ارتقـــى إلیهـــا البحـــث 

                                                        
 ١٨/١٩من جملة الفكر العريب املعاصر، ترمجة ميشال زكريا، العدد  ٩٧غرمياس، البنية الداللية، ص.ج )١(

  .١٩٨٢السنة 
  .وحدات املعىن الصغرى: مسات املعىن )٢(
  .٩٧املرجع السابق، ص )٣(
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 -یالحـظ تشومسـكي أن مـا طبـع البحـث اللغـوي فـي السـنوات األخیـرة"الداللي حیث 
و، وهــو تحــول مــن تجمیــع العینــات هــو تحــول مــن العنایــة باللغــة إلــى العنایــة بــالنح

وتنظیمهـــا أو دراســـة لغـــة خاصـــة أو الخصـــائص العامـــة لكثیـــر مـــن اللغـــات أو كـــل 
اللغات إلى دراسة األنساق التي توجـد فعـًال فـي الـدماغ وتسـاهم فـي تفسـیر الظـواهر 

وقــد أســهمت فكــرة تشومســكي فــي تولیــد جملــة مــن األفكــار ُطرحــت . )١("المالحظــة
أجوبـة ولـو علـى وجـه االفتـراض، مـن ذلـك السـؤال حـول كیـف كاستفهامات تقتضـي 

تنتظم اللغة كجملـة مـن البنـى فـي شـكل أنسـاق نظریـة داخـل الـدماغ؟ إن وجـود هـذه 
األنســاق داخـــل الـــدماغ یترتـــب علیـــه الكشـــف عـــن المعرفـــة اللغویـــة الباطنیـــة لمـــتكلم 

تمـــــام اللغــــة وضــــمنها االهتمـــــام بالجهــــاز الـــــداخلي الــــذهني للمتكلمـــــین عــــوض االه
بسلوكهم الفعلي، وأقصى ما وصـلت إلیـه البحـوث اللغویـة الداللیـة هـو بـروز نمـوذج 
جدید للتفكیر فـي نظـام اللغـة، المركـب مـن أنسـاق مختلفـة بحیـث بـزغ زمـن التركیـب 

فـي النحـو التولیــدي التـي تقـوم علــى أسـاس تحلیـل السلســلة  )٢(مـع نظریـة تشومســكي
تشـكیل لــیس السلسـلة الكالمیــة وحسـب بــل  الكالمیـة إلــى وحـدات مــن الرمـوز، لتعیــد

سالســل كالمیــة ال متناهیــة، وذلــك إشــارة إلــى أن الــدماغ البشــري مركــب فیــه قواعــد 
إنتــــاج ألحــــداث كالمیــــة ســــلیمة فــــي التركیــــب والداللــــة معــــًا، وعلــــى الــــرغم مــــن أن 
تشومســكي قــد أغفــل فــي بحوثــه األولــى النســق الــداللي إال أنــه تــدارك ذلــك، خاصــة 

إلســـهامات التـــي تقـــدم بهـــا العالمـــان كـــاتر وفـــودور، وأعـــاد االعتبـــار إلـــى بعـــد تلـــك ا
الوظیفة الداللیة للتركیب، وعّدل في رسـمه البیـاني الـذي تنـاول فیـه السـمات البنیویـة 
التــي تتــألف منهــا الجملــة، مضــیفًا المكــون الــداللي وٕان كانــت البنیــة الداللیــة محتــواة 

  :وتوضیح ذلك فیما یلي" ةبالسالسل المعقد"في ما سماه تشومسكي 
  )٣(:الرسم قبل التعدیل

                                                        
  .٤٥ص.. اللسانيات واللغة العربيةالفهم يف عبد القادر الفاسي،  )١(
  .٦٥ص املرجع السابق، )٢(
  .٦٦املرجع نفسه، ص )٣(



- ٤٧  -  

  قواعد مركبیة      
  

  تحوالت إجباریة      
  

  سالسل نوویة  مكون تركیبي 
  

  تحوالت اختیاریة      
  

  سالسل معقدة      
  

  قواعد صوتیة      
  مكون صوتي 

  تمثیل صوتي      
هنــاك مرحلــة  مــا یالحــظ هــو غیــاب المكــون الــداللي فــي الرســم البیــاني، إال أن

مهمــة تقــع بــین المكــون التركیبــي والمكــون الصــوتي وهــو مــا ســیغیر فیــه تشومســكي 
  .في الرسم الثاني وذلك بتحلیله للسالسل المعقدة

  )١(:الرسم بعد التعدیل
  قاعد االسقاط   تمثیالت داللیة         قواعد مقولیة -١  مكون تركیبي 

  ة عمیقةبنی)   قواعد معجمیة(معجم  -٢  قاعدة
  

  بنیة عمیقة  
  قواعد تحویلیلة أحادیة      

  
  بنیة سطحیة    مكّون

  صوتي
                                                        

  .٦٧املرجع نفسه، ص )١(
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  قواعد صوتیة      
  

ـــك مـــا خـــول  ـــة الســـطحیة ولعـــل ذل مـــا یالحـــظ هـــو بـــروز البنیـــة العمیقـــة والبنی
تشومسكي إضافة الحلقة المفقودة في الرسم األول، ونعنـي بهـا، المكـون الـداللي، إذ 

طوي علـى التمثیـل الـداللي الـذي یتحـول إلـى بنیـة سـطحیة البنیة العمیقة هي التي تن
  .وفق قواعد التحویل متشكًال في تمثیل صوتي

ــًا  وغــدا المبحــث الــداللي، واســع األرجــاء بحیــث انكــب الدارســون یتنــاولون جانب
واحدًا من جوانبه، فیبدو عمیقًا متشعبًا فمن ذلك أن اهتـدوا إلـى وضـع قواعـد سـالمة 

اللـــــة، مســـــتوحین ذلـــــك مــــن قواعـــــد اإلســـــقاط التـــــي وضـــــعها التركیــــب، وســـــالمة الد
ــــب الداللــــة المعنیــــة، وجــــب أن یكــــون ســــلیمًا فــــي  ،تشومســــكي فلكــــي یــــؤدي التركی

  )١(:عناصره، وكذلك الشأن لسالمة الداللة وهو ما یوضحه الرسم البیاني التالي
  

  قواعد سالمة الداللة      قواعد سالمة    معجم 
  
  

  بنى داللیة      عد اإلسقاط قوا    بنى تركیبیة
  

ــة لتشــمل مــا هــو  ــة فــي التركیــب اللغــوي، توســعت الدالل وبعــد تخصــیص الدالل
لغـــوي وغیـــر لغـــوي مـــن الرمـــوز واإلشـــارات والســـمات، وهـــو مـــا انبنـــى عنـــه مـــیالد 
ــم تعــد اللغــة المحتكــر الوحیــد  الســیمیولوجیا كمــنهج جدیــد فــي دراســة الداللــة بحیــث ل

: إبالغیـــــــة أخـــــــرى أهمهـــــــا النظـــــــام اإلشـــــــاري فـــــــي البحـــــــث، إنمـــــــا بـــــــرزت أنظمـــــــة
هــي لحظــة التفكیـر فــي قــوانین التــدلیل دون أن ] كمــا تقــول كریسـتیفا[فالسـیمیولوجیة "

ـــذات ـــو مـــن مكـــان ال ـــاك وســـائل . )٢("تبقـــى أســـیرة اللغـــة التواصـــلیة التـــي تخل إذن هن
تســتدعي دراســة فـي ماهیتهــا وعالقاتهــا وكیفیــة حــدوثها ثــم  -واللغــة إحــداها -اتصـال

إنتــاج اإلعــالم عبــر إشــارات هـــو : "القــوانین التــي تنتظمهــا كمــا قــال الــدكتور فیــدوج
الموضــوع األساســي لعلـــم الســیمیولوجیة الـــذي هــو بحـــث فــي ماهیـــة هــذه اإلشـــارات 

                                                        
  .٦٧املرجع السابق، ص )١(
  .٩فيدوج، دالئلية النص األديب، ص.د )٢(
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إن . )١("وعلتهــــا وكیفیــــة حــــدوثها أو إنتاجهــــا ووظیفتهــــا والقــــوانین التــــي تــــتحكم بهــــا
ــاة الــدالئل، یســمح بوضــح أســس  االطــالع علــى القواعــد العامــة التــي تــتحكم فــي حی

لمشروع سیمیولوجي یعنى بمعاینة إنتاج الداللة ویحـدد طـرق وقواعـد ذلـك كمـا یبّینـه 
والســیمیولوجیة مــنهج یهــتم بدراســة حیــاة الــدالئل داخــل الحیــاة : "الكاتــب فیــدوج بقولــه

ین االجتماعیــة ویحیلنــا إلــى معرفــة كنــه هــذه الــدالئل وعلتهــا وكینونتهــا ومجمــل القــوان
التــي تحكمهــا، ویعمــل مــن جهــة علــى دراســتها بكــل أبعادهــا واســتعماالتها وتعقیــداتها 
دراسة شاملة وعامة لكل مظاهرهـا العالمیـة ألن ذلـك یشـكل جـوهر مـا ینـدرج ضـمن 

  )٢(.أهدافها وغایاتها ومطامحها في تحقیق المشروع السیمیولوجي
ه المـــؤثر ضــــمن إن هـــذا التحدیـــد المســـهب لعلــــم الســـیمیاء جعلـــه یحتــــل مكانـــ

المنظومـــة االجتماعیـــة، إذ أضـــحى یشـــمل اإلشـــارات الدالـــة اللغویـــة وغیـــر اللغویـــة 
  .وتشترك جمیعها في أدائها للقیمة الداللیة وفق شروط عامة

بـین عـدة نظـم ) رومـان جاكبسـون(في بحوثه حول فعالیة الكالم والكتابة، مّیـز 
  :تواصلیة تتوزع في إطارین

  .یة تستخدم التراكیب اللغویة للتواصل واإلبالغنظم لسان: اإلطار األول
  .نظم سیمولوجیة مستقلة نسبیًا، عن النظام األلسني: واإلطار الثاني

ــــة، والــــذي  ــــة واللغــــة المكتوب ــــین اللغــــة المنطوق ــــنظم اللســــانیة ب ــــي ال ــــز ف ــــم می ث
یوضحها ذلك التمایز التاریخي الذي أشار إلیـه اللغویـون فـي بحـوثهم حـول الصـوت 

تمییــزهم بــین الســامع والقــارئ وبالتــالي بــین فعالیــة الكــالم وفعالیــة الكتابــة، والحــرف و 
وخلص إلى أن الكتابة تبقى األداة األكثـر فعالیـة فـي الخطـاب التواصـلي واإلبالغـي 

  )٣(.كونها تضمن استمراریة ومنفذ إلى المتلقي مهما تباعد المكان والزمان
عهد بلایر ودسوسیر، حتـى غـدا فیـه لقد تطور البحث الداللي تطورًا سریعًا منذ 

التنوع واالختالف بین العلماء سمة ممیزة وذلـك إلغراقـه فـي بحـث المجـرد، والتسـاع 
إذ لـم تعـد اللغـة إال مجـرد "مساحة الدرس وظهور نظم جدیدة زاحمت النظام اللغـوي 

ـــه امبراطوریـــة الســـمات وأضـــحى النمـــوذج . )٤("نقطـــة فـــي فضـــاء رحیـــب تهـــیمن علی
ـــار الســـیمیولوج ـــة باعتب ـــة األدبی ي أحـــد النمـــاذج األكثـــر حضـــورًا فـــي القـــراءات النقدی

                                                        
  .١٠-٩املرجع السابق، ص )١(
  .٧-٦املرجع نفسه، ص )٢(

)3( Essais de linguistique generale Roman Jakobson, P.101-
102. 

  .١٩٩٣جملة احلداثة، العدد الثاين،  ٩ة والسيميائية، صعبد املالك مرتاض، بني السم.د )٤(
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الــنص شــبكة مــن العالمــات الدالــة، وٕان أهــم مظهــر تطــوري بــدا علیــه علــم الداللــة 
ویعتبـر مـوریس مـن الـذین "ضمن السیمیولوجیة الحدیثة هو اقترانه بـالتفكیر الفلسـفي 

أن یمیــــز بـــین األبعــــاد الداللیــــة قـــدموا نموذجــــًا ســـیمیولوجیًا فلســــفیًا بحیــــث اســـتطاع 
فطبقــًا لرأیــه فــإن العالقــة بــین اإلشــارة . واألبعــاد التركیبیــة واألبعــاد الوظیفیــة لإلشــارة

والمجموعة االجتماعیـة هـي عالقـة داللیـة، والعالقـة بـین اإلشـارة واإلشـارات األخـرى 
  )١("هي عالقة تركیبیة أما العالقة بین اإلشارة ومستعملیها فهي عالقة وظیفیة

إن العامل النفسي في إدراك القیمة الداللیة للعالمـة ذو أهمیـة بالغـة، فـافتراض 
لضـــبط هـــذه ) للمـــتكلم(وجــود الكفایـــة اللغویـــة عنـــد المـــتكلم یتـــوق إلـــى تحلیـــل نفســـي 

الكفایــــة مــــرورًا بتحلیــــل التركیــــب اللســــاني، ولــــذلك فالتحلیــــل موحــــد بــــین اللســــانیات 
دون إغفــــال المركــــب ) psycholinguistiques(وعلــــم الــــنفس اللســــاني أ ،النفســـیة

الداللي في العملیة التي تتناول السـلوك الكالمـي بقصـد الوقـوف علـى البنـى الذهنیـة 
المشــكلة لداللتــه، فاإلحاطــة بالجانــب التصــوري فــي العملیــة التواصــلیة یســاهم بقســط 

  …وفیر في اكتمال حلقات الفعل الداللي
تنــأى عــن كــل تــأطیر وحصــر، كمــا  -كمــا أوضــحناها -إن ماهیــة علــم الداللــة

أن المباحــث اللغویــة الحدیثــة التخاذهــا طــابع الشــمولیة فــي التنــاول والطــرح، ال زال 
معهــا الــدرس الـــداللي یــراوح مكانــه ضـــمن المبحــث الســیمیولوجي العـــام بــین تحدیـــد 
الماهیـــة العامــــة، وتحقیــــق األبعـــاد فــــي إطــــار النظریـــة الســــیمیولوجیة الشــــاملة التــــي 

ع المفاهیم الداللیة رهن التحقیق فـي المنظومـة االجتماعیـة الحدیثـة التـي تحاول وض
عجـت فیهـا المعـارف والعلـوم، واحتـیج فـي سـبیل اسـتثمارها ألنسـاق لسـانیة دقیقـة قـد 
تضاف إلـى الـنظم السـیمیائیة غیـر اللغویـة ألحـداث وعـي سـیمیولوجیة، تتحقـق معـه 

  .النهضة المبتغاة
  
  

                                                        
  .١٥دالئلية النص األديب، فيدوج، ص )١(
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  : الفصل الثاني
  ث علم الداللة الحدیث مباح

  
  

  : یدـــتمھ
إن المجــال الــذي ینــدرج فــي إطــاره البحــث الــداللي، یمكــن حصــره فــي دراســـة 

ومـــا یتفـــرع عـــن ذلـــك مـــن أبحـــاث تخـــص  -الـــدال والمـــدلول -طرفـــي الفعـــل الـــداللي
الــدال مــن جهــة والمــدلول مــن جهــة أخــرى والعالقــة التــي تجمــع بینهمــا، وبنــاء علــى 

ع علــم الداللــة الــذي یضــم مباحــث لغویــة مختلفــة ومتباینــة هــذه الدراســة حــدد موضــو 
ـــاول  ـــة، كمـــا تن ـــة، فبحـــث موضـــوع اللغـــة مـــن جوانـــب مختلف لكنهـــا مترابطـــة ومتكامل

ت عـن مبحـث عالقـة أالداللیون مسألة التطور الداللي فدرسـوا أشـكاله وأسـبابه، ونشـ
الحقـــول الــدال بالمـــدلول مواضــیع أخـــرى كموضــوع أنـــواع الداللــة وأقســـامها ومبحــث 

الداللیــة ومــا توصــل إلیــه اللغویــون فــي هــذا المجــال مــن نظریــات وآراء علمیــة، كمــا 
بــرز موضــوع المجـــاز بمفهومــه العـــام وعالقتــه بـــالتعبیر الــداللي، وفـــي هــذا الســـیاق 
سنحدد مباحث علم الداللة فـي العصـر الحـدیث لنشـاكل بهـا المباحـث الداللیـة التـي 

صـولي وهـذا مـن أجـل مقاربـة علمیـة بـین جانـب تناولها األمدي في مجال الدرس األ
مــن مباحــث التــراث المعرفــي والمضــامین الداللیــة الحدیثــة ألن المــنهج المتــوخى فــي 
المعارف اللغویة الحدیثة یتراوح بین تقدیم المضامین اللسـانیة والبحـث عـن األصـول 

ارات األولیــة لهــا مــن دعــائم ذهنیة،وضــوابط منهجیــة، ومصــادرات اســتداللیة واســتثم
  .)١(.نفعیة

                                                        
  ٧ص .وأسسها املعرفيةاللسانيات  املسدي،عبد السالم  )١(
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  اللغة : المبحث األول
لقد بحث موضوع اللغة في بدایة نشأة علـم الداللـة وعلـوم األلسـنیة بوجـه عـام، 
من الجانب التاریخي، حیث اتسع مجال البحث في نشأة اللغة، وهـي مسـألة شـغلت 

ج أما في المرحلة الثانیـة فقـد بحـث موضـوع اللغـة بمـنه ،اهتمام العلماء قدیمًا وحدیثاً 
نــي وهــو مـنهج یأخــذ دراســة اللغـة مــن جانــب بنیتهـا الداخلیــة باعتبــار اللغــة آوصـفي 

كمـــا تنـــاول علمـــاء . مـــن الرمـــوز اللســـانیة أو مجموعـــة مـــن األصـــوات الدالـــة اً نظامـــ
 )١(الداللــة وظـــائف اللغـــة والنــوامیس الخفیـــة التـــي تـــتحكم فــي نظـــام بنیتهـــا وحركیتهـــا

فیعرفهـا أحــدهم بأنهــا . خـتالفهم فــي تعریفهــایظهـر ذلــك مــن ا. التـي وســموها بالتعقیــد
بأنهــا مجموعــة األصــوات الدالــة أو أداة  آخــرنظــام مــن الرمــوز واإلشــارات ویعرفهــا 

الواقــــع أن اللغــــة أكثــــر مــــن مجموعــــة : "للفكــــر، بینمــــا یحــــددها أنــــیس فریحــــة بقولــــه
ا أصوات، وأكثر من أن تكـون أداة للفكـر أو تعبیـرًا عـن عاطفـة اللغـة جـزء مـن كیاننـ

ســیكولوجي الروحــي وهــي عملیــة فیزیائیــة اجتماعیــة بســیكولوجیة علــى غایــة مــن بال
  .)٢(التعقید

إن البحـث فــي أصـل اللغــة مـن المســائل الفكریــة الصـعبة التــي بقـي معهــا فكــر 
العلمـــاء یـــدور فـــي حلقـــة مفرغـــة، بحیـــث انقســـمت آراؤهـــم حـــول تحدیـــد نشـــأة اللغـــة، 

ـــ: وبـــرزت فـــي ثالثـــة اتجاهـــات ى أن اللغـــة توقیفیـــة طبیعیـــة، واتجـــاه اتجـــاه یـــذهب إل
وكــان جــل . یـذهب إلــى أن اللغـة عرفیــة اصـطالحیة واتجــاه ثالــث یجمـع بــین الـرأیین

ن یـأملون التوصـل إلـى تفسـیر شـامل لهـذه المسـألة، ولكنـه لـم یتمكنــوا یالعلمـاء اللغـوی
من ذلك وأضحت أبحاثهم ال تقدم لمسألة نشـأة اللغـة أي حـل مقنـع قـد یفـتح المجـال 

مــام جهــود البــاحثین فــي هــذا المیــدان، بــل إن المســألة ازدادت تعقیــدًا، بكثــرة اآلراء أ
 la societe de(والنظریات التي نشأت حولها مما حدا بالجمعیة اللغویة الفرنسـیة 

linguistique (إلى إصدار قانون یمنع إلقاء محاضـرات فـي موضـوع نشـأة اللغـة .
على معطیـات مبنیـة علـى الحـدس واالفتـراض،  إن اعتماد النظریات اللغویة الحدیثة

هو الذي أبعدها مـن التوصـل إلـى نتـائج علمیـة دقیقـة، ولقیـت بعـض هـذه النظریـات 
اعترافـًا علمیــًا، ألنهـا اســتندت فـي تعلیلهــا لنشـأة اللغــة علـى معطیــات لغویـة ملموســة 

ـــك نظریـــة  ـــذهب إلـــى أن أصـــل اللغـــة هـــو محاكـــاة ) bow waw(مـــن ذل التـــي ت
تقاها اإلنســــان مــــن الطبیعــــة، تـــدعم رأیهــــا بوجــــود ألفــــاظ مــــأخوذة مــــن ألصـــوات اســــ

ریــر، والحفیــف، والخشخشــة، خأصــوات تصــدرها عناصــر مــن الطبیعــة كالزقزقــة وال
                                                        

  .١٧٧حماضرات يف اللسانيات العامة ص" ميكانيزم"أطلق عليها سوسري مصطلح  )١(
  ١١أنيس فرحية نظريات يف اللغة ص )٢(
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والعــواء، والمــواء ومــا إلــى ذلــك، رأي مماثــل تــذهب إلیــه نظریــة األصــوات التعجبیــة 
انـت أصـوات تعجبیـة العاطفیة، وتفید أن الكلمات األولـى التـي نطـق بهـا اإلنسـان، ك
وغیـــر " أنــین"وي " أف"عاطفیــة تعبــر عــن ألـــم أو دهشــة أو فــرح مــن تلـــك الكلمــات 

  .)١(ذلك
إن المـــنهج الوصــــفي اآلنـــي، یرمــــي إلـــى تحلیــــل البنیـــة الداخلیــــة للغـــة، وذلــــك 

یـرى . باستنباط الشـبكة التنظیمیـة التـي تبـدو كنـوامیس خفیـة تنـتظم فـي إطارهـا اللغـة
ؤسســـة اجتماعیـــة تحكمهـــا نـــوامیس خفیـــة مفروضـــة علـــى جـــان بیـــاجي أن اللغـــة م

ـــة التاریخیـــة إذ كـــل ماضـــي اللغـــة  ـــال بضـــرب مـــن الحتمی –األفـــراد، تتناولهـــا األجی
إنمــا هــو منقــول عــن أشــكال ســابقة، هــي األخــرى منحــدرة مــن أنمــاط أكثــر  -راهنــا

  .)٢(بدائیة، وهكذا إلى األصل األوحد أو األصول األولیة المتعددة
الخفیــة التـي تنــتظم فــي إطارهـا اللغــة، تعــود إلـى األصــول األولیــة  هـذه القــوانین

للغـــة الخطـــاب وهـــي تشـــكل النظـــام اللغـــوي، وبـــذلك ســـعى اللغویـــون وعلمـــاء الداللـــة 
بوجــه خــاص، إلــى تفكیــك بنیــة هــذا النظــام الكتشــاف اللغــة اكتشــافًا علمیــًا، قــد یقــدم 

لـــى اللغـــة فـــي االتصـــال تفســـیرًا مقبـــوًال لمشـــكالت لغویـــة، فـــي عـــالم أصـــبح یعتمـــد ع
إّن اللغـة نظـام مـن اإلشـارات : "واإلعالم في مستویات رفیعة وهامة یقول بیار جیرو

وهـي تخـدمنا فــي إیصـال األفكـار واســتدعاء صـور مفـاهیم األشــیاء التـي تكونـت فــي 
  . )٣(أذهاننا إلى ذهن اآلخرین

ـــوانین ا ـــى التعـــرف علـــى الق ـــداللي الحـــدیث یهـــدف أساســـًا إل ـــدرس ال لتـــي إن ال
تشــرف علــى النظـــام اللغــوي، وذلــك بتحلیـــل نصــوص لغویــة بقصـــد ضــبط المعـــاني 
المختلفــة بــأدوات محــددة وفــي هــذا ســعي إلــى تنویــع التراكیــب اللغویــة ألداء وظــائف 
داللیــة معینــة، وهــذا التنویــع هــو الــذي یثــري اللغــة إثــراء یحفــظ أصــول هــذه اللغــة وال 

فــي خضــم هــذا البحــث علــى النــوامیس یكــون حــاجزًا أمــام تطورهــا وتجــددها، ویمكــن 
نــوامیس لغویــة جدیــدة لتشــرف علــى النظــام الكالمــي والخطــابي بــین " خلــق"الخفیــة 

: أفراد المجتمع الواحد، یقول عبـد السـالم المسـدي شـارحًا ذلـك بتعریفـه لـدور النحـوي
فمرامـه أن یعـي وجـود اللسـان  -نعني فقیه اللغة باالصـطالح المطـرد –أما النحوي "

ل وجــود الكــالم، ویــأتي عــالم اللســان لیكــون همــه الــوعي باللغــة عبــر إدراك مــن خــال

                                                        
  ١٨-١٧س فرحية نظريات يف اللغة صأني )١(
  .١٦١اللسانيات وأسسها املعرفية، ص سديعبد السالم امل )٢(
  ٥١ص –الداللة  علممنذر عياشي . بيار جريو، ترمجة د )٣(



- ٥٤  -  

وأشارت البحوث الداللیة، في خضـم بحثهـا فـي موضـوع  )١(نوامیس السلوك الكالمي
اللغة، إلى أن اكتسـاب التراكیـب اللغویـة یخضـع إلـى التلقائیـة والعفویـة أثنـاء الحـدث 

هرهـــا تلــك القواعـــد التــي تحـــدد للغـــة الكالمــي، غیـــر أن هــذه التلقائیـــة تحمــل فـــي جو 
ـــى ســـننها ویتمـــرس فـــي  الخطـــاب والتواصـــل إطارهـــا، ویتعـــرف المجتمـــع اللغـــوي عل

ـــك قـــائالً  ـــد الســـالم المســـدي ذل إن الحـــدث الكالمـــي یكتســـب : "توظیفهـــا، یوضـــح عب
تلقائیًا عن طریق التحصیل باألمومة، غیـر أن هـذا االكتسـاب األمـومي، سـرعان مـا 

اإلدراك الخفــي بقــوانین تلــك اللغــة ذلــك أن الظــاهرة اللســانیة یتحــول إلــى ضــرب مــن 
مـــن شــــروطها األولیـــة، أنهــــا عقـــد جمــــاعي یلتـــزم بــــه الفـــرد ضــــمنیًا بعـــد أن یحــــذق 

وٕالـى هـذه . )٢("استخدام مـا تـنص علیـه بنـوده الصـوتیة والنحویـة والمعجمیـة والداللیـة
البنیــة الســطحیة الســنن اللغویــة ذاتهــا أشــار نــوام تشومســكي فــي ســیاق حدیثــه عــن 

والبنیـة العمیقـة للغـة، محــددًا مسـألة األداء الكالمـي والكفایـة اللغویــة التـي تتـیح للفــرد 
التوصــل إلــى نســج جمــل كثیــرة وجدیــدة، بواســطة مــا یحمــل ذهنــه مــن قواعــد وســنن 

إن البنــى : "یشــرح ریمــون طحــان هــذه العملیــة اللغویــة بكیفیــة مفصــلة فیقــول. لغویــة
ومیكانیكیــــة لبنـــي كانــــت  فـــي األعمــــاق ودفعتهـــا اللغــــة إلــــى  الســـطحیة نتیجــــة آلیـــة

الســطح، ویبــدو أن البنــى العمیقــة هــي أســس التفكیــر وهــي التــي تســتوعب المفــاهیم، 
وأن البنـى السـطحیة تقــوم فقـط بصــوغ المفهـوم علــى شـكل جملــة أصـولیة، ویبــدو أن 

خفیـة، قوالـب هناك تماثـل بـین هیاكـل اللغـة وهیاكـل الـذهن، وتصـبح البنـى الفكریـة ال
  .)٣("لغویة بارزة واللسان مرآة صادقة تعكس صورة الفكر

إن تعمیــق البحــث العلمــي فـــي اللغــة، مكــن مــن تجـــاوز البنــى الســطحیة لهـــذه 
اللغــة إلــى بنــى عمیقــة تكشــف عــن الشــبكة الداخلیــة التــي تصــنف األداءات اللغویــة 

ـــیس للســـاني مـــن مهمـــ"وتســـتمر معهـــا عملیـــة التواصـــل واإلبـــالغ إذ،  ة فـــي خاتمـــة ل
المطــاف، ســوى اســـتنباط الشــبكة التصــنیفیة التـــي تقــوم علیهــا الظـــاهرة اللغویــة ممـــا 
یتیح لـه اسـتطالع مقومـات االنتظـام الـداخلي عبـر اكتشـاف النـوامیس المحـددة لبنیـة 

  .)٤("اللغة والمحركة لوظیفتها في آن معاً 
عبـر مراحـل إن اللغة تشكل مجموعة الخبـرات اللغویـة للمجتمـع والتـي تراكمـت 

وقـد عبـر أفالطـون . التاریخ، وهي لهذا نظام كامل ال یمكن أن یوجـد لـدى فـرد واحـد
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علــى أن یعبـــر باللغـــة علــى كـــل مـــا یـــدور  یجـــرؤإن اإلنســان لـــن : "عــن ذلـــك بقولـــه
ولــذلك تقــف اللغــة عــاجزة عــن اإللمــام بكــل مــا یریــد أن  )١("بخلــده مــن أفكــار وأشــیاء

اعر، ومــع ذلــك تبقــى اللغــة األداة األساســیة یفصــح عنــه اإلنســان، مــن أفكــار ومشــ
للتعبیـــر ولتمییـــز اللغـــة كنظـــام واســـتخدام اإلنســـان لهـــذا النظـــام قســـم سوســـیر دراســـة 

  : اللغة إلى قسمین
دراســة جوهریــة موضــوعها اللغــة المعنیــة التــي هــي اجتماعیــة فــي جوهرهــا  -١

  .ومتكاملة في نظامها
ــ اً عتبــاره تطبیقــدراســة تتنــاول االســتخدام الفــردي للغــة با -٢ لنظــام اللغــة  اً علمی

المتكامل الـذي هـو عبـارة عـن مجموعـة مـن العالمـات المختزنـة فـي العقـل 
یشــرح سوســیر بكیفیــة مفصــلة . )٢(الجمعــي، وال تنطــق ألنهــا لیســت فردیــة

ـــذي تشـــكله اللغـــة بنظامهـــا، واألداء الفـــردي لهـــذا النظـــام مشـــبها  ـــل ال التقاب
لكلمــات صــامتة غیــر منطوقــة، صــالحة اللغــة بالقــاموس الــذي توجــد فیــه ا

للنطق واالستعمال، وٕانما یستخرج منه الفرد بحسب الحاجـة إلیهـا وبحسـب 
االختیـــار وهـــي القاســـم المشــــترك بـــین أفـــراد المجتمــــع اللغـــوي وتوجـــد فــــي 
حاصــل جمــع عقــولهم جمیعــًا وٕاذا اســتطعنا أن نســتخرج الصــور الكالمیــة 

ع لغــوي واحــد، فإننــا ســنلمس المختزنــة فــي عقــول جمیــع األفــراد فــي مجتمــ
باللغــــة "تلــــك الرابطــــة االجتماعیــــة التــــي تــــربطهم جمیعــــًا وهــــي مــــا یســــمى 

وهـــي ال تمكـــن أن تكـــون كاملـــة فـــي ذهـــن أي فـــرد بعینـــه، بـــل ال " المعینـــة
 )٣(: تكتمـــــل إال فـــــي الـــــوعي الجمعـــــي وتمثلهـــــا هـــــذه المعادلـــــة الحســـــابیة

١=١+١+١+١+١  
اللغــة كمــادة للبحــث، أنهــا تختلــف مــن ومــا یالحــظ علــى المنــاهج التــي تناولــت 

ــنمط الفكــري والعلمــي الســائدین فــي العصــر، فــیمكن أن  مرحلــة ألخــرى الخــتالف ال
نــذكر المــنهج الســـلوكي، الــذي یعتبــر اللغـــة مجموعــة عــادات صـــوتیة یكیفهــا حـــافز 
البیئة، ویفترض أصحاب هذا المنهج حصول االستجابة الكالمیة للحـافز علـى نحـو 

وهنـــاك المـــنهج العقلـــي . إلـــى حـــد كبیـــر بمـــا یحصـــل عنـــد الحیـــوان شـــبیه فـــي الواقـــع
المســتمد أساســًا مــن فلســفة دیكــارت، وینظــر هــذا المــنهج إلــى األداء الكالمــي، كونــه 
یخفــي وراءه معرفــة ضــمنیة بقواعــد معینــة، ویحــرص العقالنیــون علــى تبیــان الســنن 
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لعقلیــة المحركــة لعمــل القاعدیــة فــي النظــام اللغــوي، بغیــة التوصــل إلــى إدراك اآللیــة ا
  . )١(اللغة

هذا التناول اللغوي الموسوم بالتحلیل العمیـق لبنیـة اللغـة الداخلیـة، یبـین المـدى 
الـــذین توصــــلت إلیـــه الدراســــات اللســـانیة والداللیــــة فـــي العصــــر الحـــدیث، فلــــم تعــــد 
ـــة فحســـب، وٕانمـــا تالقـــح العلـــوم  الدراســـة تكتفـــي بالوصـــف الســـطحي للظـــاهرة اللغوی

فلسفیة ونفسیة واجتماعیة، أثرى المـنهج اللغـوي المعتمـد فـي اسـتنباطات  الحدیثة من
ســنن اللغــة وقواعــد نظامهــا، وتمكــن العلمــاء معــه إلــى تحدیــد وظــائف اللغــة حســب 
العملیـة التواصـلیة، حیـث یمیــز رومـان جاكسـون فـي الحــدیث اللسـاني سـت وظــائف 

  )٢(هي
شـارة اللغـة إلـى محتـوى وهي تعني إ :)referentielle(الوظیفة المرجعیة  -١

  .إلى أذهان اآلخرین وتبادل الرأي معهم هیصالإلمعین 
وهــي التـي تشــیر فیهــا اللغــة  :)emotive(الوظیفـة التعبیریــة أو االنفعالیــة  -٢

  .إلى موقف المرسل من مختلف القضایا التي یتحدث عنها
ـــ :)conative(الوظیفـــة اإلنشـــائیة  -٣ ى تظهـــر فـــي اللغـــة التـــي یتوجـــه بهـــا إل

  . المخاطب قصد لفت انتباهه إلى أمر أو طلب منه القیام بعمل معین
ــر  :)Metalinguistique(الوظیفــة الورألســنیة  -٤ وهــي تعكــس شــعور المعّب

  . بنظام التواصل وتتمحور حول اللغة نفسها
وهـــي تقــــوم علــــى تعـــابیر تتــــیح للمرســــل  :)phatique(وظیفـــة االتصــــال  -٥

  .إقامة االتصال أو قطعه 
وهـــــي تتمحـــــور حـــــول اللغـــــة باعتبارهـــــا  :)poetique(الوظیفـــــة الشـــــعریة  -٦

  .تحمل ظالًال من المعاني والقیم الداللیة
هـــذه الوظـــائف الســـت هـــي التـــي تتمحـــور فـــي إطارهـــا العملیـــة اإلبالغیـــة التـــي 
تتخذ اللغة كخطاب یؤدي الدالالت المقصودة في األحوال العادیـة، وهـي تشـیر إلـى 

تحلیلي الذي سارت علیه الدراسـات اللغویـة الحدیثـة، مـن أجـل مدى العمق العلمي ال
إن : "یقـــول سوســـیر. إبــراز القـــیم الجوهریــة فـــي اللغـــة باعتبارهــا أهـــم نظـــام للتواصــل

اللغة هي نظام من العالمات المعبرة عن أفكـار، وبهـذا ومقارنـة باألنظمـة التواصـلیة 
                                                        

  .٧٤-٧٣ملبادئ واألعالم صا) علم اللغة احلديث( األلسنية: ميشال زكريا. د )١(
 intiation aux problemes desوكتاب  ٥٤انظر املرجع السابق ص )٢(

lingustiques contemporaires c. fuchs et p. le goffi c. p. 115-
116  
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ر أو اإلشـارات العسـكریة، األخرى كنظام لغـة الصـم الـبكم أو نظـام الطقـوس والشـعائ
  .)١("وما إلى ذلك تبقى اللغة األهم من هذه األنظمة

ورغـم اهتمـام علـم الداللـة : "ویدعم هذه الفكرة الدكتور أحمد مختـار عمـر بقولـه
بدراســة الرمــوز وأنظمتهــا حتــى مــا كــان منهـــا خــارج نطــاق اللغــة، فإنــه یركــز علـــى 

  .)٢(.همیة خاصة بالنسبة لإلنساناللغة من بین أنظمة الرموز باعتبارها ذات أ
ــــه الدراســــات األلســــنیة والداللیــــة  ــــب مــــن مبحــــث اللغــــة كمــــا تناولت هــــذه الجوان
الحدیثــة، والتــي كانــت ترمــي إلــى تأســیس رؤیــة علمیــة شــاملة، تبــرز الــدور الوظیفــة 
األساســي للغــة، وذلــك بتفكیــك بنیتهــا الداخلیــة للتعــرف علــى الشــبكة التنظیمیــة التــي 

یة التواصل واإلبـالغ، وهـو مـا دأب علیـه علمـاء اللسـانیات والداللـة تشرف على عمل
فــي دراســات مستفیضــة، اســتعانت بمنــاهج علمیــة مختلفــة أحــدثت فــي مبحــث اللغــة 

مــا زالــت تعتمــد كمراجــع فــي البحــث  -رغــم قــدمها –نقلــة نوعیــة، وأنتجــت نظریــات 
  .اللغوي المعاصر

  :الدال والمدلول: المبحث الثاني
ــدال مــن أهــم القضــ ایا الداللیــة التــي تناولهــا علمــاء األلســنیة والداللــة، مســألة ال

ـــة طرحهـــا فـــي الـــدرس اللغـــوي،  والمـــدلول والعالقـــة بینهمـــا، كانـــت القضـــیة فـــي بدای
تقتصـــر علـــى اللفـــظ والمعنـــى وباتســـاع مجـــال علـــم الداللـــة أضـــحت المســـألة تتعلـــق 

ة فـي األخیـر مـا هــي إال بالـدال والمـدلول سـواء أكـان الـدال لفظـًا أو غیــر لفـظ، واللغـ
عالقـات تـربط داال  بمدلولـه، ضــمن شـبكة تنظیمیـة، ذلــك أن الـدال ال یحمـل داللتــه 
في ذاته إنما منبع الداللة هي تلك التقـابالت الثنائیـة التـي تـتم علـى مسـتوى الرصـید 

اللغـة هــي مجموعـة مــن العالقــات : "عبـد الســالم المســدي. اللغـوي، یقــول فـي ذلــك د
ــة العالمــات المكونــة لرصــید اللغــة ذاتهــا، وعندئــذ نستســیغ الثنائیــة الق ائمــة بــین جمل

أیضــًا مــا دأب علیــه اللســانیون مــن تعریــف العالمــة بأنهــا تشــكل ال یســتمد قیمتــه وال 
ـــین ســـائر  ـــه، وٕانمـــا یســـتمدهما مـــن طبیعـــة العالقـــات القائمـــة بینـــه وب داللتـــه مـــن ذات

  .)٣("العالمات األخرى
ًا لدراســــة مســــألة الــــدال والمــــدلول، وأطلــــق وقــــد خصــــص سوســــیر حیــــزًا واســــع

فالــدال هــو ) الــدال والمــدلول(مصــطلح الــدلیل اللســاني علــى وجهــي العملیــة الداللیــة 
                                                        

)١( cours de linguistiques generale f .de sausure  
  .١٢علم الداللة ص )٢(
  .٣٠ص ،أسسها املعرفيةاللسانيات و : عبد السالم املسدي )٣(
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القیمـــة الصــــوتیة أو الصــــورة األكوســــتیكیة، أمــــا المــــدلول فهــــو المحتــــوى الــــذهني أو 
  .)١(الفكري

ل وهـــي إن علـــم الداللـــة، یقـــوم علـــى أســـاس تحدیـــد العالقـــة بـــین الـــدال والمـــدلو 
عالقـــــة ال یمكـــــن ضـــــبطها إال إذا تعرفنـــــا علـــــى طبیعـــــة كـــــل مـــــن الـــــدال والمـــــدلول 
وخواصـــهما، وفـــي هـــذا اإلطـــار فـــإن الـــدال اللغـــوي ال یمكـــن بحـــال مـــن األحـــوال أن 

ه في العالم الخـارجي مباشـرة، وٕانمـا مـرورا بالمـدلول أو ییحیلنا على الشيء الذي یعن
الــــذي تشــــیر إلیــــه العالمــــة اللســــانیة، المحتــــوى الــــذهني الــــذي یرجعنــــا إلــــى الشــــيء 

  :فالعالمات اللسانیة حسب النموذج السوسیري تقتضي توفر ثالثة شروط
  . أن تكون العالمة اللسانیة دالة على المعنى-أ

  .أن تكون مستعملة في مجتمع لساني یفهمها-ب
  . أن تنتمي إلى نظام من العالمات اللغویة-ج

یة بالمـــدلول والموجـــود فـــي األعیـــان علـــى م عالقـــة العالمـــة اللســـانقـــدیویمكـــن ت
  :النحو التالي

      Signfieالمدلول  
  
  

Signe 
  )الرمز(الدلیل 

  
Referent )المرجع(  

فــالمرجع یعنــي الشــيء الخــارجي الــذي یحیلنــا علیــه الــدلیل اللســاني، وهــو عــالم 
 المحسوســة، فكثیــر مــن المراجــع الالمادیــة غیــر لغــوي، وهــو ال یحــدد فقــط باألشــیاء 

تســجل فــي الخطــاب " صــداقة"أو " حــب"توجــد إال فــي إطــار الخطــاب اللغــوي فمــثًال 
وهـــذا . ة إال داخـــل المجتمـــع اللغـــويیـــاللســـاني، ولكـــن ال نجـــد قیمتهـــا الداللیـــة الحقیق

المثلـــث، الــــذي یوضــــح العالقــــات التــــي یقیمهـــا الرمــــز اللغــــوي مــــع الــــدال والمــــدلول 
وذلــك للداللــة علــى أن  هطــقجــع هــي منوالمرجــع، یبــرز أن العالقــة بــین الــدال والمر 

استحضـــــار المرجـــــع یمـــــر غالبـــــًا عبـــــر المـــــدلول، وتتـــــرك حـــــاالت قلیلـــــة یمكـــــن أن 
                                                        

)١( cours de linguistiques generale f. de saussure p. 99  
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  .)١(یستحضر فیها المرجع بواسطة الدال وذلك مثًال في األسماء األعالم
واتخذ منحى دراسة الدلیل اللساني في المباحث الداللیة، عدة أبعـاد ترمـي إلـى 

ــــة تعمیــــق الدراســــة لرصــــد ال ــــم الدالل ــــدال بالمــــدلول، وأخــــذ عل ــــي تجمــــع ال ــــة الت عالق
بالمبادئ اللسانیة التي كتب لهـا النجـاح فـي علـم األصـوات الـوظیفي، ورسـم العلمـاء 

ا و منهجــًا لدراســة طرفــي الفعــل الــداللي، أو الــدلیل اللســاني بمصــطلح سوســیر وحــدد
   :جانبین رئیسیین لهذه الدراسة

ـــل الـــداخلي للـــدلیل -١ ـــك التحلی بتحلیـــل المـــدلول بأســـالیب مختلفـــة بـــرده وذل
  .واختزاله إلى صفاته الداللیة

، أي تحلیـــل عالقـــات الـــدلیل ببقیـــة المعجـــم فـــي التحلیـــل الخـــارجي للـــدلیل-٢
وتفرعــت المباحــث الداللیــة فــي العصــر الحــدیث  )٢(الداللیــةالحقــول إطــار 

ء الدال والمـدلول والمرجـع، وحـرص العلمـا: لتشمل عناصر الداللة الثالث
علــى التأكیـــد أن علـــم الداللـــة یخـــتص بدراســـة المـــدلول محـــددًا فـــي ســـبیل 

فالمـدلول یتحـدد بواسـطة الوحـدات المجـاورة لـه، وكـل "ذلك معـاییر علمیـة 
تغیر یصیب وحدة ما مـن وحـدات النظـام یمكـن أن یـنعكس علـى مجمـوع 

فقیمــة وحــدة مــا هــي ذات طبیعیــة عالئقیــة ) …(أو جــزء مــن هــذا النظــام
)relationnel ( وهــذا ال ینفــي علــى كــل حــال الوجــود اإلیجــابي للمــدلول

  .)٣("كوحدة معجمیة
ــة تــدخل ضــمن مباحــث  ویمكــن أن تجمــع عناصــر الداللــة، فــي دراســة متكامل
الحقـــول الداللیـــة، التـــي تنـــتظم وفقـــًا للمـــنهج التصـــنیفي التنظیمـــي فـــي دراســـة األدلـــة 

ـــدال ت ـــاول المـــدلول ســـحب نومحتویاتهـــا، ألن الدراســـة التـــي تناولهـــا ال بالضـــرورة لتتن
فتقســیم الدراسـة العلمیــة لمؤلفــات الداللــة الثالثـة لــیس ســوى تیســیر . ومـن ثــم المرجــع

منهجـي، یعتمــد فــي تفكیــك البنیــة الواحــدة ذات المكونــات المتحــدة لیعیــد تركیبهــا مــرة 
  .أخرى لتكون الدراسة ذات طابع شمولي متكامل
مــن جوانبــه المختلفــة، " الــدال"دراســة إذا كانــت اللســانیات تركــز اهتمامهــا علــى 

فیتنـاول " للـدال"یعنـي، بـاألخص، بالجانـب المفهـومي  -كما أسـلفنا -فإن علم الداللة

                                                        
)١( linguistique francaises, intiation a la problematique 

structurale tomel j. L. chiss. J. filliolet, d p. 118-119 
maigueneau  

  ٢١ص ،ةلىعلم الداللإمدخل  حيياتنيسامل شاكر ترمجة حممد  )٢(
  .١٨املرجع السابق ص )٣(
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مـع األشــیاء، وعالقتـه ببقیــة المــدلوالت " المــدلول"ضـمن مباحثــه العالقـة التــي یقیمهـا 
یعــرف علــم المعــاني : "داخـل الســیاق اللغــوي، یوضــح مــوریس أبــو ناضــر ذلــك بقولــه

أو علـــم الداللـــة بأنـــه العلـــم الـــذي یعنـــى بدراســـة الـــدالالت األلســـنیة، وعلـــى األخـــص 
الجانــب المعنــوي مــن هــذه الــدالالت، أي المــدلول، والمــدلول یــدرس علــى ضــوء هــذا 

  :العلم من عدة جوانب
یتمثــل فــي العالقــات التــي یقیمهــا المــدلول مــع األشــیاء التــي : الجانــب األول-أ

معطیــــــات العــــــالم  -العواطــــــف –المفــــــاهیم ( یــــــومئ إلیهــــــا أو یعبــــــر عنهــــــا
  ).الخارجي

ــاني-ب یتمثــل فــي العالقــات التــي یقیمهــا المــدلول مــع غیــره مــن : الجانــب الث
  .المدلوالت

یتمثل في العالقات التي تنشأ بین السمات األساسـیة التـي : الجانب الثالث-ج
  )١(تتكون منها المدلوالت

السـیاق اللغـوي، ومـن ثـم قـد یكـون فقد یكون للدال أكثر من مدلول یتحـدد وفـق 
ــدال قیمــًا داللیــة تســمى  المعنــى أساســیًا أو ثانویــًا تصــریحیًا أو إیمائیــًا، وقــد یحمــل ال
القیم التعبیریة أو األسلوبیة یذهب بیار جیرو إلى التأكیـد أن للكلمـة أكثـر مـن معنـى 

تعمال، تصــریحي وآخــر إیمــائي، نظــرًا للتــداعیات التــي یمكــن أن تحــدثها أثنــاء االســ
اجتماعیة أو ثقافیة أو حتـى قیمـًا انفعالیـة، تعكـس صـورة  فأي كلمة قد تستدعي قیماً 

  .)٢(قائلها وتحدد بعض مالمح الجانب النفسي فیه 
وتوصل علماء الداللة في العصر الحـدیث، إلـى تصـنیف للمـدلوالت باالعتمـاد 

  .على عدة طرق، حددها الدكتور موریس أبو ناضر منها
ــــذي : لشــــكلیةالطریقــــة ا-١ ــــي تصــــنیف المــــدلوالت وفقــــًا للشــــكل ال وهــــي تعن

: تفرعهــا عــن أصــل واحــد یبــرز القرابــة بینهــا مثــلبیجمعهــا فــي بنیــة واحــدة 
  ..معلم -تعلیم -یعلم -علم

وتفیـد أن المــدلوالت تصـنف باعتبـار المعنــى الـذي تــرد : الطریقـة الســیاقیة-٢
  . من خالله في السیاقات المختلفة

وهــي تعنــي أن المــدلول یتحــدد مــن خــالل الموضــع : یةالطریقــة الموضــع-٣
                                                        

العدد  ،جملة الفكر العريب املعاصر ،موريس أبو ناضر. سين دلمدخل إىل علم الداللة األ: انظر مقال )١(
  .٣٤ص ،١٩٨٢السنة  ،١٩-١٨

  .٦٣-٦٢- ٦١منذر عياشي ص. ترمجة د ،علم الداللة ، انظربيار جريو )٢(
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  . والموقف الذي یكون فیهما المتكلم
   .وهي تكشف عن القرابة المعنویة بین المدلوالت: الحقول الداللیة-٤
وهو یفید أن المدلول یعّین انطالقـًا مـن مؤلفـات الكلمـة : التحلیل المؤلفاتي-٥

امــرأة یحــوي المؤلفــات " كســیممثــل ل"األساســیة أو مــا یطلــق علیــه باللكســیم 
  .)١(بشر+بالغ +أنثى : التالیة
عند علماء الداللة فإنها لم تحسم ذلـك الجـدل الـدائر حـول ) المرجع(أما دراسة 

تحدیـــد الموجـــودات فـــي عـــالم األعیـــان، بحیـــث أن المرجـــع الـــذي یحـــّدد فـــي الســـیاق 
ین فــي العــالم اللغــوي أو فــي الصــیغة المعجمیــة ال یمكنــه أن یحیــل إلــى الشــيء المعــ

الخــارجي إحالــة دقیقــة، ذلــك أن الموجــودات فــي العــالم الخــارجي، تتمیــز بالتصــنیف 
المتعــدد والمتــداخل حتــى داخــل الحقــل الواحــد الــذي یضــم موجــودات متماثلــة، ذلــك 

تســـمیة عالقـــة مـــدلول  -دال: أن التحدیـــد المرجعـــي یقـــع فـــي الخطـــأ اعتبـــار عالقـــة"
ــــا أوال عنــــد) …( ــــي حــــین یتعــــین علین ــــى وصــــف المــــدلول، اســــتنباط  ف إقــــدامنا عل

مـا فكوننـا قـد ) دلیـل(التي قـد ینطبـق علیهـا ) المراجع(الصفات المشتركة التي تالزم 
ـــــة(شـــــاهدنا كرســـــیًا واحـــــدًا، ال یخبرنـــــا بالخصـــــائص  اللصـــــیقة ) الفیزیائیـــــة والوظیفی

 وٕالــى الفكــرة ذاتهــا )٢("بمجموعــة ال متناهیــة مــن األشــیاء التــي تكــّون جــنس الكرســي
اللفظــة فــي رأیــي مجــرد الموضــوع الــذي "معنــى " وال یتضــمن: "یشــیر كــولردج بقولــه

  .)٣("یقابلها بل یشمل أیضًا جمیع االرتباطات التي تبعثها اللفظة في أذهاننا
ویبقــى تحدیـــد الشـــيء الخـــارجي فـــي عـــالم الموجـــودات بكیفیـــة ال تعیـــق عملیـــة 

اهتمـــام علمـــاء الداللـــة فـــي اإلبـــالغ والتواصـــل، مـــن المســـائل التـــي مـــا زالـــت تشـــغل 
العصر الحدیث، خاصة وأنهـم توصـلوا إلـى تنظـیم داللـي فـي هـذا المجـال مفـاده أن 

مســتلزمات هــذا الشــيء بحیــث جمیــع معرفــة شــيء مــن األشــیاء، ینبغــي فیــه اعتبــاره 
  .یتمیز عن غیره وال یلتبس في تحدیده أو تعیینه

مـدار الـدارس اللغـوي فـي  أما المسألة األخرى في المبحث الداللي والتي كانـت
ـــدال  ـــین ال ـــة ب ـــدرس اللســـاني الحـــدیث، فهـــي العالق ـــراث المعرفـــي إحـــدى أســـس ال الت
والمدلول أهـي عرفیـة اصـطالحیة أم اعتباطیـة ال تخضـع ألیـة معیاریـة قسـریة تخلـو 

كثیـرا –منـذ سوسـیر  –من العلل؟ وأثارت قضیة اعتباطیة الدلیل اللسـاني أو عرفیتـه 
                                                        

 ،١٨/١٩العدد  ،جملة الفكر العريب املعاصر: يس أو ناضرمور . مدخل إىل علم الداللة األنسي: مقال )١(
  .٣٥-٣٤ص ،١٩٨٢السنة 

  .حيياتني. ٢٣ص ،مدخل إىل علم الداللة ،ترمجة حممد جباين: شاكرسامل  )٢(
  ٩٧ردج صولبدوي ك: حممد مضطفى )٣(
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ـــق مـــن الجـــدل، وكـــان دوس وســـیر أول مـــن وضـــع نظریـــة لســـانیة تـــنم عـــن فهـــم عمی
 tullio(لطبیعـة العالقـة بـین العالمــة اللسـانیة ومـدلولها، حیــث یقـول تولیودومـورو 

de mauro ( محاضـرات فـي اللسـانیات "وهو یعاین هذه المسألة في كتـاب سوسـیر
إلیــه  إن سوسـیر وجــد فـي مبــدأ اعتباطیـة العالمـة اللســاني، مـا كــان یصـبو": "العامـة

مـــن أجـــل إرســـاء نظریـــة لســـانیة، إضــــافة إلـــى أن سوســـیر فـــي ســـیاق حدیثـــه عــــن 
لـم ینتـه  -دروسه علـى تالمیـذهإلقاء في بدء  –اعتباطیة العالقة بین الدال والمدلول 

هــذا یعنــي أن . ســوى مــن الخطــوة األولــى فــي طریــق الفهــم العمیــق لمبــدأ االعتباطیــة
ال ینبغــي تحدیــده انطالقــًا مــن الصــفحتین  المفهــوم العمیــق لهــذا المبــدأ عنــد سوســیر،

  .)١("من الكتاب لكن من قراءته كله ١٠٢-١٠١
ــــة فــــي االقتــــران العرضــــي بــــین الــــدال والمــــدلول، تعتبــــر الخلیــــة  إن االعتباطی
الحیویة التي تشرف على عملیة التوالد الداخلي فـي اللغـة، إذ یـتم اسـتحداث تراكیـب 

ار مــدلوالت لهــا ذلــك أن األلفــاظ تمتلــك وصــیغ لغویــة جدیــدة فــي صــلب اللغــة وابتكــ
مـن المرونــة مــا یمكنهــا مــن عبــور المجـاالت الداللیــة باعتمــاد معیــار النقــل الــداللي، 
أو تغییـــر مجـــال االســـتعمال، وٕان المـــدلوالت تســـتطیع كـــذلك أن تجتـــاز سلســـلة مـــن 
األدلــة مرتدیــة بعضــها مكــان الــبعض اآلخــر، وذلــك إذا اعتمــدت فــي ســیاقات معینــة 

إن التوالـد : "یشـرح ذلـك الـدكتور عبـد السـالم المسـدي بقولـه. ا الموقف المعینیحدده
ـــاظ دوال علـــى المســـتمر  فـــي رصـــید اللغـــة ســـببه ســـمة العرضـــیة فـــي حصـــول األلف

المعاني، وبهذا یتسـنى الجـرم بطواعیـة األلفـاظ علـى عبـور المجـاالت الداللیـة واحـدًا 
ظ بعضـها مكـان بعـض، كمـا تسـنى بعد آخر وبطواعیة المدلوالت علـى ارتـداء األلفـا

ـــة اإلنســـان باللغـــة وموقعـــه الفاعـــل منهـــا  -البـــت فـــي أمـــر اســـتحداث  –بحكـــم عالق
المركبــــات الداللیــــة أصــــًال بابتكــــار المــــدلول الــــذي لــــم یكــــن، ثــــم صــــناعة دال لـــــه 

  .)٢("فیلتحمان، ومن التحامهما یتكون مثلث داللي جدید
یتهــا، إذا لــم تخضــع عالقــة الــدال وال تتــوفر للغــة هــذه الحركیــة المتجــددة فــي بن

االعتباطیـــة الـــذي ال یقیـــد داال بمدلولـــه، وٕانمـــا یكســـب اللغـــة ) معیـــار(بالمـــدلول إلـــى 
وتعمیـق البحـث اللغـوي فـي . مرونة وقدرة على تجدیدها كلها بابتكار مكونـات أخـرى

ـــاد بـــأن اتصـــال الـــدال  ـــداللي، أدى إلـــى االعتق ـــة بـــین طرفـــي الفعـــل ال مســـألة العالق
االعتباطیة إنما الذي یوحي بوجـود هـذا المبـدأ، هـو قـدم ) معیار(ه لم یبن علىبمدلول

                                                        
)١( notes bio – graphiques et critiques de cours de hnguistique 

generale p. 343  
  .٩٥ص ،اللسانيات وأسسها املعرفية )٢(
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. الـدال بمدلولـه، حتـى لیخـال إلینـا أنـه ال وجـود لعلـة تجمـع بینهمـا تالعلة التي ربطـ
ـــه ـــرو ذلـــك بقول ـــار جی ـــة : "یوضـــح بی ـــى العلـــة فـــي البدای إن كـــل الكلمـــات تحتـــوي عل

وعلـى هـذا فـإن العلـة تكـون إذن إحـدى . ماوتحتفظ غالبیتها بها زمنًا طویًال إلى حد 
  .)١("السمات الرئیسیة لإلشارة اللسانیة

االعتباطیة في العالقة الداللیـة المعتمـد فـي النظـام اللغـوي، تتحـدد ) معیار(إن 
على أساسه العملیة اإلبالغیة والتواصلیة، ذلك أنـه كلمـا تحققـت العالقـة االعتباطیـة 

غ النظـام التواصـلي مـداه وانتهـى الجهـاز اإلبالغـي مـا بلـلبكثافة فـي لغـة الخطـاب، ك
ویــدل ذلــك علــى الطاقــة التعبیریــة الكبیــرة التــي تتــوفر علیهــا اللغــة . إلــى حــده األوفــى

المبینــة عالقتهــا الداللیــة علــى أســاس االقتــران العرضــي أو التعســفي، یبــّین المســدي 
ام تواصــلي علــى إن مقبولیــة العالقــة بــین الــدال والمــدلول فــي كــل نظــ: "ذلــك بقولــه

أسـاس االقتـران المنطقـي، تتناســب تناسـبًا عكسـیًا مـع طاقــة ذلـك النظـام المعتمـد فــي 
فكلمـا ثقلـت كثافـة التعسـف االقترانـي فـي أي نظـام إخبـاري، نـزع نســقه ) …(اإلبـالغ

فالشحنة االعتباطیة في كل واقعـة تواصـلیة هـي المولـد . الداللي إلى طاقته القصوى
  .)٢("اإلبالغیة التي تلتئم فیهاالدائم لسعة القدرة 

فالداللــة تكــون قابلــة لالتســاع، كلمــا كانــت العلــة مختفیــة غیــر معروفــة ذلــك أن 
االرتبـاط القسـري الـذي جمـع الـدال بمدلولـه، كـان فـي البـدء عـن طریـق علـة جوهریـة 
هــي التــي أعطــت لهــذا االرتبــاط مرونتــه، بحیــث یحــدث امتــداد فــي المجــال الــداللي 

لـــى العلـــة أن تختفـــي إذن لمصـــلحة المعنـــى أمـــا إذا حـــدث العكـــس فیجـــب ع"للفـــظ، 
  .)٣( "فإنها ستقلص المعنى وتهدمه

هي المباحث الداللیة التي تناولت فـي مجالهـا الدراسـي مسـألة  -مجملة –هذه 
ــدال والمــدلول، ومــا تفــر  عنهــا مــن مســائل أخــرى، أضــحت مــواد الــدرس الــداللي  عال

التفكیــك لبنیــة النظــام اللغــوي، وٕاظهــار مكوناتــه الحــدیث الــذي اعتمــد مــنهج التحلیــل و 
  .األساسیة قصد بحثها، وٕایجاد العالئق التي تجمع بینها

  أقسام الداللة : المبحث الثالث
مــن المباحــث اللغویــة التــي أثارهــا الــدرس الــداللي، بنــاء علــى العالقــات التــي 

ن تحدیــد معنــى فــإذا كــا. تجمــع الــدال بمدلولــه، مبحــث أقســام الداللــة وأنــواع المعنــى
                                                        

  .٤٦منذر عياشي ص. ترمجة د –بيار جريو علم الداللة  )١(
  ٧٤ص: اللسانيات وأسسها املعرفية )٢(
  ٥٠ص ،منذر عياشي. ترمجة د –بيار جريو علم الداللة  )٣(
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الكلمة یتم بالرجوع إلى القاموس اللغوي، فـإن ذلـك ال یمكـن أن ینسـحب علـى جمیـع 
ـــرة  ـــین معـــان كثی ـــز اللغویـــون ب ـــذلك می ـــرد مفـــردة أو فـــي الســـیاق، ول ـــي ت الكلمـــات الت

  : أهمها
وهـــــو المعنـــــى الـــــذي تحملـــــه الوحـــــدة : المعنـــــى األساســـــي أو التصـــــوري-١

  .المعجمیة حینما ترد مفردة 
وهو معنى زائد على المعنى األساسـي یـدرك : نى اإلضافي أو الثانويالمع-٢

  .من خالل سیاق الجملة 
وهـــــو الـــــذي یحـــــدد قـــــیم تعبیریـــــة تخـــــص الثقافـــــة أو : المعنـــــى األســـــلوبي-٣

  .االجتماع
  .وهو الذي یعكس الدالالت النفسیة للفرد المتكلم: المعنى النفسي-٤
نـى الـذي یتصـل بالكلمـات ذات وهـو ذلـك النـوع مـن المع: المعنى اإلیحائي-٥

  .)١(القدرة على اإلیحاء نظرًا لشفافیتها
وتقسـیم المعنــى فـي علــم الداللــة یخضـع لمبــدأ عــام ملخصـه أن القیمــة الداللیــة 
للوحـــدة المعجمیـــة ال یمكـــن اعتبارهـــا داللـــة قـــارة، إنمـــا یخضـــع تحدیـــد تلـــك القیمـــة 

ولقـــــد قســــم العلمـــــاء لمجمــــوع اســــتعماالت هـــــذه الصــــیغة فـــــي الســــیاقات المختلفــــة، 
الـــدالالت اعتمــــادا علـــى معــــاییر أخـــرى ترتكــــز علـــى اإلدراك لطبیعــــة العالقـــة بــــین 

اعتبـار العـرف، أو اعتبـار الطبیعـة : قطبي الفعل الـداللي، وهـو ال یخـرج عـن ثـالث
ـــة ـــة أو عقلی ـــة أو طبیعی ـــة إمـــا عرفی ـــك فالدالل ـــى ذل ـــار العقـــل، وعل وأخضـــع . أو اعتب

فــالكالم إمـــا أن "الت بنــاء علــى أداء الســـیاق للمعنــى، علمــاء الداللــة تصــنیف الـــدال
سـاق ییساق لیدل على تمام معناه، وٕامـا أن یسـاق لیـدل علـى بعـض معنـاه، وٕامـا أن 

واســتنادًا  )٢("لیــدل علــى معنــى آخــر خــارج عــن معنــاه إال أنــه الزم لــه عقــال أو عرفــا
  .إلى ذلك فالدالالت ثالثة أصناف

وداللــة االلتــزام، وهــذه الــدالالت الثالثــة تنــدرج داللــة المطابقــة وداللــة التضــمن 
ضمن داللة عامة هي الداللة الوضعیة التـي هـي قسـم مـن األقسـام الداللـة اللفظیـة، 
وبنـاء علـى ذلــك فأقسـام الداللــة فـي العصــر الحـدیث تتفــرع إلـى ســتة أصـناف یمكــن 

  :تمثیلها في الترسیمة التالیة
  الداللة

                                                        
  .٣٩-٣٨-٣٧-٣٦ص  ،علم الداللة: أمحد خمتار عمر.د )١(
  ٢٧ص ناظرةضوابط املعرفة وأصول االستدالل وامل حبنكه امليداينعبد الرمحن حسن  )٢(
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  غیر لفظیة        لفظیة 

  
  طبیعیة  عقلیة   وضعیة     طبیعیةوضعیة    عقلیة    

  
  التزام  تضمن  مطابقة

ویمكــن تحدیــد مفــاهیم هــذه األصــناف الداللیــة، كمــا درج علــى تعریفهــا علمــاء 
اللفــظ، وهــو نــوع : "یــة ال تنعقــد إال بتــوفر ثالثــة أركــانففالداللــة اللفظیــة العر . الداللــة

لـذي جعــل اللفـظ بإزائـه، وٕاضـافة عارضـة بینهمــا مـن الكیفیـات المسـموعة، والمعنـى ا
إذا أطلــق هــذا : هــي الوضــع، أي جعــل اللفــظ بــإزاء المعنــى، علــى أن المختــرع قــال

ـــــــة أو  )١("اللفـــــــظ فـــــــافهموا هـــــــذا المعنـــــــى ـــــــة العرفی ـــــــة الوضـــــــعیة، هـــــــي الدالل فالدالل
االصــطالحیة، حیــث یتواضــع النــاس فــي اصــطالحهم علــى داللــة شــيء مــا، وبعــد 

ــدال ذلــك فالداللــ ة الوضــعیة یقتضــي إلدراكهــا العلــم المســبق بطبیعــة االرتبــاط بــین ال
ال یتســـنى للعقــل البشـــري مـــن تلقـــاء : "ومدلولــه، ففـــي الداللـــة العرفیــة یقـــول المســـدي

ــــة أن یهتــــدي إلــــى إدراك فعــــل الداللــــة إال إذا ألــــم ســــلفًا  مكوناتــــه الفطریــــة وال الثقافی
، وهـذا اإللمـام لـیس بفعـل الطبیعـة وال بمفاتیح الـربط بـین مـا هـو دال ومـا هـو مـدلول

هــــــو مــــــن مقومــــــات العقــــــل الخــــــالص ولكنــــــه مــــــن المواضــــــعات التــــــي یصــــــطنعها 
  .)٢("المجتمع

لیة وتسمى كذلك الداللـة المنطقیـة، فهـي التـي یكـون فیهـا العقـل قأما الداللة الع
 أمــر إدراك طبیعــة العالقـــة التــي تـــربط الــدال بمدلولـــه، ویمثــل لتعریفهـــا عــادة بداللـــة
الدخان على النار إذ یتم استحضار الداللة الغائبـة بحقیقـة حاضـرة والـذي یـربط بـین 
األمـــرین هـــو العقـــل وعلـــى هـــذا ســـمیت الداللـــة المستحضـــرة بالداللـــة العقلیـــة، یحـــدد 

یتحـول الفكـر ) أي الداللـة العقلیـة(وفیهـا : "المسدي هذه الداللة وطـرق إدراكهـا بقولـه
غائبــــة عــــن طریــــق المســــالك العقلیــــة بمختلــــف  مــــن الحقــــائق الحاضــــرة إلــــى حقیقــــة

  : هذه المسالك المعتمد علیها في رصد الداللة المنطقیة تتحدد في ثالثة )٣("أنواعها

                                                        
  .١٦ص ،نقلة عادل الفاخوري يف كتابه علم الداللة عند العرب. ٢٨ص التحتاطي: األنوار مطالعشرح  )١(

  .٥٢ص ،لسانيات وأسسها املعرفيةال )٢(
  ٤٧ص ،املرجع السابق )٣(
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لت أوهـو الـذي یتقیـد بقیـود المنطـق العقلـي، فـإذا سـ: مسلك البرهان القاطع-١
  .عن جنس الحاضرین فأجبت بأن بعضهم ذكور عرفت أن بینهم إناث

وهو الذي یفضي إلى تسـلیم ظنـي یأخـذ فـي البـدء : ن الراجحةمسلك القرائ-٢
ـــات هـــي فـــي منزلـــة  وبواســـطة القـــرائن المنطقیـــة " العالمـــات الدالـــة"بمعطی

  .تلك العالمات" مدلول"یستكشف 
وهــو یعنــي االنتقــال مــن المعلــوم فرضــًا إلــى : مســلك االســتدالل الریاضــي-٣

  )١(المجهول تقدیراً 
اللــة الطبیعیــة، التــي یعتمــد فــي إدراكهــا علــى عالقــة أمـا الداللــة الثالثــة فهــي الد

طبیعیة یتم على أساسها االنتقال من الـدال إلـى المـدلول، یقـول عـادل الفـاخوري فـي 
هــي الداللــة، یجــد العقــل بــین الــدال والمــدلول عالقــة طبیعیــة ینتقــل ألجلهــا : "تعریفهــا

  . )٢("منه إلیه، كداللة الحمرة على الخجل والصفرة على الوجل
فیهـا ربـط بـین حقیقـة ظـاهرة وحقیقـة غائبـة یـتم علـى  -إذن –فالداللة الطبیعیة 

یتمثــــل فــــي "أساســـها اقتــــران الـــدال بمدلولــــه اقترانــــًا طبیعیـــًا وهــــذا االقتــــران الطبیعـــي 
ــــین تفســــیر اإلنســــان لهــــذا  ــــه الحــــس اإلنســــاني وب الرابطــــة التــــي تكــــّون مــــا یقــــع علی

الطبیــب تغیــرات تــربط بــین كــل  المحســوس، فــأعراض األمــراض محسوســات یفســرها
ویعـــزى وجــود هــذا اإلرتبـــاط بــین الـــدال والمــدلول إلـــى  )٣(" منهــا وبــین مـــرض معــین

تســیر وفقهــا الطبیعــة، فالحــدث الطبیعــي إذا تكــرر أمكــن للعقــل الســنن الكونیــة التــي 
فالداللـة الطبیعیــة "المـدرك أن یعقـد بینـه وبـین الشـيء الـذي أحدثـه، وبنـاء علـى ذلـك 

لــیس بــین الملــزوم والــالزم فیهــا ارتبــاط عقلــي، إال أن النظــام الــذي وضــعه هــي التــي 
اهللا فـي الطبیعـة قــد أوجـد هـذا التــرابط فـإذا ســألنا العقـل المجـرد عــن مالحظـة النظــام 
الموجــود فــي الطبیعــة لــم یجــد تعلــیًال عقلیــًا لــه غیــر أن اإلختیــار المتكــرر لألحــداث 

  .)٤(" في الواقع الطبیعیة، قد نبه على وجود هذا الترابط
أشــرنا –أمـا الداللــة مــن حیــث المفهــوم فإنهــا تصـنف كــذلك إلــى ثالثــة أصــناف 

داللــة : هــي التــي تمثــل األقســام الثالثــة للداللــة الوضــعیة اللفظیــة وهــي -إلیهــا ســابقاً 
فداللـــة اللفـــظ علـــى تمـــام معنـــاه الحقیقـــي "المطابقـــة وداللـــة التضـــمن وداللـــة االلتـــزام 

لمطابقـة وداللـة اللفــظ علـى بعـض معنـاه الحقیقـي أو المجــازي والمجـازي هـي داللـة ا
                                                        

  ٥١-٥٠ص ،املرجع نفسه )١(
  ٤٢ص ،عادل الفاخوري علم الداللة )٢(

  .٣١٩دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، ص -األصول -متام حسان. د (٣)
  ٢٦ص ،واالستدالل ظرةعبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، ضوابط املعرفة وأصول املنا )٤(
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هــي داللــة التضــمن، وداللــة اللفــظ علــى معنــى آخــر خــارج عــن معنــاه الزم لــه عقــال 
التمییزیـــة  هأو عرفـــا هـــي داللـــة االلتـــزام، واللفـــظ الـــدال یحمـــل مقومـــات تمثـــل مؤلفاتـــ

حـــــي، الحســـــاس، الجســـــم ال: "یحمـــــل المقومـــــات التمییزیـــــة التالیـــــة" إنســـــان"فلكســـــیم 
ــــاطق ــــة اللفــــظ الكلّــــي علــــى مجمــــوع هــــذه  ."الن وعلیــــه تكــــون داللــــة المطابقــــة، دالل

، وتكـــون داللــة التضــمن داللتــه علــى بعـــض هالمقومــات التــي تؤلــف الــذات أو الكنــ
تــدل بالمطابقــة علــى الحیــوان النــاطق، " إنســان"فهكــذا كلمــة . هــذه المقومــات ال كّلهــا

أمــا داللــة  )١("ى النــاطق أو علــى الجســم الحــيوبالتضــمن علــى الجســم مــثًال أو علــ
فداللــة االلتـــزام " االلتــزام فإنهــا تكـــون خــارج اللكســـیم ذاتــه بشــيء یلزمـــه، وعلــى ذلـــك

تكون داللة جزء على الجـزء المجـاور لـه ضـمن مجموعـة مرتبـة مـن األجـزاء كداللـة 
  .)٢("الحاجب على العین

لفعـل اإلدراك لطبیعــة هــذه  وبمـا أن العالقــة بـین الــدال والمــدلول تخضـع أساســاً 
العالقـــة، وبنـــاء علـــى ذلـــك تتحـــدد األنســـاق الداللیـــة، فـــإن للســـیاق اللغـــوي إضـــافات 
ـــة العامـــة مـــن  ـــز بـــذلك الدالل ـــة، فتتمی ـــى مســـتوى تحدیـــد األصـــناف الداللی ـــة عل نوعی

والداللــة الظـاهرة مـن الداللــة الخفیـة اللتـان یــتحكم فیهمـا التصــریف  ،الداللـة الخاصـة
تعمال اللغــة وهــو مــا یمكــن أن یــدرج تحــت مــا یســمى بالداللــة األصــلیة المــزدوج الســ

ــة المحولــة، فالتراكیــب الســیاقیة هــي التــي تشــرف أساســًا علــى تحدیــد الداللــة  والدالل
فإذا استطاع اسم من األسماء أن تكـون لـه معـان عدیـدة فیجـب أن "المعینة للصیغة 

إن  )٣("ضـــمن ســـیاق معـــین نعلـــم أنهـــا معـــان محتملـــة وأن أحـــد هـــذه المعـــاني یتحـــدد
الداللـــة الســـیاقیة، تشـــیر إلـــى ذلـــك التـــرابط العضـــوي بـــین عناصـــر الجملـــة وهـــو مـــا 
یشــكل بنیــة اللغــة، بــل إن مفهــوم الداللــة الســیاقیة یتســع لیشــمل مجمــوع الجمــل التــي 

ال  –إن الســیاق، ینبغــي أن یشــمل : "تكــون الــنص یوضــح ســتیفن أولمــان ذلــك قــائالً 
بــل والقطعــة كلهــا والكتــاب  -فحســب–یقیــة الســابقة والمالحقــة الكلمــات والجمــل الحق

كمــا ینبغــي أن یشــمل بوجــه مــن الوجــوه كــل مــا یتصــل بالكلمــة مــن ظــروف  –كلــه 
  .)٤("ومالبسات

إن الجملــــة التــــي تـــــؤدي قیمــــا داللیـــــة، یفتــــرض أن تكـــــون ذات وحــــدة بنیویـــــة 
وقـد تســتقل الجملــة ووظائفیـة، وهــو مـا یكــّرس مبـدأ التركیــب السـیاقي ودوره األدائــي، 

                                                        
  ٤٣ص–دراسة مقارنة مع السيمياء احلديثة  –عادل الفاخوري علم الداللة عند الغرب  )١(
  ٤٣ص ،املرجع السابق )٢(
  ٥٦ص ،منذر عياشي. ترمجة د ،بيار جريو علم الداللة )٣(
  ٦٢ص ،كمال حممد بشر. د وملانترمجة دور الكلمة يف اللغة ستيفن أ )٤(
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بــداللتها داخــل النســـیج الــداللي للخطـــاب وهــذا ال یعنــي نفـــي أیــة صـــلة بینهــا وبـــین 
السـیاق العـام للـنص بحكــم انتمائهـا إلـى نفـس المجــال الـداللي للجمـل األخـرى داخــل 

إن اسـتقالل التركیـب ال یعـزل : "یبّین عبـد السـالم المسـدي ذلـك بقولـه. النص الواحد
فــالنص بأكملــه مجــال داللــي واحــد، والجمــل مــن الــنص تقــوم  وجــود ارتبــاط معنــوي،

  .)١("على تسلسل معنوي عام بحكم انتمائها إلى نفس المجال الداللي
وٕاضـافة إلــى الداللــة السـیاقیة، یشــیر الــدرس الــداللي الحـدیث إلــى داللــة أخــرى 
تتحدد وفق موقع الصیغة من السـیاق، ووفـق تركیـب عناصـر الجملـة وترتیبهـا، وهـو 

اصطلح على تسمیتها بالداللة الموقعیة، فقـد تتكـون الجملتـان مـن نفـس الوحـدات  ما
لكـن ترتیبهــا فــي كــل جملــة یختلــف فتتمیــز الداللــة تبعــًا لــذلك، إن الســیاق اللغــوي قــد 
یحیـــــل إلـــــى دالالت مختلفـــــة تتحـــــدد بضـــــوابط خاصـــــة مـــــن ذلـــــك المعـــــاني الحافـــــة 

إضـافیة تسـمى القـیم التعبیریـة أو االجتماعیـة والفردیـة، وهـي عبـارة عـن قـیم عاطفیـة 
األسـلوبیة والتـي أضــحت مـن مباحــث علـم األسـلوب الــذي یهـدف إلــى اإلجابـة علــى 

ـــة : "التســـاؤل التـــالي ـــي مـــزدوج الوظیفـــة والغای ـــذي یجعـــل الخطـــاب األدبـــي الفن مـــا ال
یـــؤدي مـــا یؤدیـــه الكـــالم عـــادة وهـــو إبـــالغ الرســـالة الداللیـــة، ویســـلط مـــع ذلـــك علـــى 

  .)٢( "ضاغطًا به ینفعل للرسالة المبلغة انفعاًال ما المتقبل تأثیراً 
وشـــبیهة بــــالقیم األســــلوبیة، تلــــك الداللــــة التــــي أطلــــق علیهــــا مصــــطلح الداللــــة 
ــــري،  النحویــــة وهــــي تجمــــع بــــین المعنــــى المــــوقعي والمعنــــى فــــوق الــــداللي أو التعبی

رح یشــ. فالكلمــة فــي ســیاق الجملــة وفــي موقــع إعرابــي معــین تشــیر إلــى داللــة معینــة
وأمــا اإلضـــافة الثانیــة فهــي الداللـــة النحویــة أي أن الكلمـــة : "ذلــك فــایز الدایـــة بقولــه

تكتسب تحدیـدًا وتبـرز جـزءًا مـن الحیـاة االجتماعیـة والفكریـة، عنـدما تحـل فـي موقـع 
الفاعلیـــــة، المفعولیـــــة، : نحـــــوي معـــــین فـــــي التركیـــــب االســـــنادي وعالقاتـــــه الوظیفیـــــة

خاطبـــت الطحـــان فـــي شـــأن تحســـین : "رفیـــة، فمـــثالً النعتیـــة، اإلضـــافة، التمییـــز، الط
فـي موقـع المفعـول بـه تبـرز فـي جهـة مـن  "طحـان"عمله وزیادة مقدار إنتاجـه فكلمـة 

العالقـــــة االجتماعیـــــة هـــــي موقـــــع المحاســـــبة والمســـــؤولیة وهنـــــاك مـــــن یحاســـــبها أو 
  .)٣("یسألها

هـــذه هـــي مختلـــف األبحـــاث الداللیـــة التـــي دارت حـــول محـــور دراســـة طرفـــي 
ــدال والمــدلول -لــةالدال تناولــت طبیعــة كــل منهمــا كمــا عاینــت العالئــق المختلفــة  -ال

                                                        
  ١٥٣ص: اللسانيات وأسسها املعرفية ،الدكتور عبد السالم املسدي )١(
  ١٩٤ص ،نظرية النقد العريب وتطورها إىل عصرناحميي الدين صبحي، .د )٢(
  .٢١ص -النظرية والتطبيق -علم الداللة العريب الدايةز فاي )٣(
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  .التي تنشأ من اتحاد الدال بمدلوله والتي أنتجت أقسامًا وأنواعًا للداللة

  التطور الداللي : المبحث الرابع
لقد كان اهتمام علماء الداللة بمسـألة التطـور الـداللي، منـذ أوائـل القـرن التاسـع 

وا خاللــه تــأطیر تغیــر المعنــى بقواعــد وقــوانین، فبحثــوا فــي هــذا المجــال عشــر، حــاول
أســباب تغیــر الداللـــة وأشــكاله وصــوره، وقـــد أدركــوا أن التطــور الـــداللي، هــو تغییـــر 
ـــاظ تـــرتبط بـــداللتها ضـــمن عالقـــة متبادلـــة فیحـــدث  ـــاظ لمعانیهـــا، ذلـــك أن األلف األلف

 یكـون التطـور فـي مفهـوم علـم التطور الداللي كلما حدث تغیر فـي هـذه العالقـة، وال
الداللـة فــي اتجـاه متصــاعد دائمــًا إنمـا قــد یحــدث وأن یضـیف المعنــى أو یخصــص، 
كمــا یتســـع أو یعمــم، فیكـــون االنتقــال مـــن المعنــى الضـــیق أو الخــاص إلـــى المعنـــى 
االتساعي أو العام وقـد یحـدث العكـس، ولـذلك یفضـل بعـض علمـاء اللغـة المحـدثین 

: مصــطلح التطــور الــداللي یقــول المســدي فــي ذلــك مصــطلح تغیــر المعنــى عــوض
إن الحقیقــة العلمیــة التــي المــراء فیهــا الیــوم هــي أن كــل األلســنة البشــریة مــا دامــت "

تتداول فإنها تتطور، ومفهوم التطور هنـا ال یحمـل شـحنة معیاریـة ال إیجابـًا وال سـلبًا 
تبـدل نسـبي فـي وٕانما هو مـأخوذ فـي معنـى أنهـا تتغیـر إذ یطـرأ علـى بعـض أجزائهـا 

األصوات والتركیب من جهة ثم في الداللـة علـى وجـه الخصـوص ولكـن هـذا التغیـر 
  .)١("بحیث یخفى عن الحس الفردي المباشر بطءهو من ال

إن التغیــر الــداللي ظــاهرة طبیعیــة، یمكــن رصــدها بــوعي لغــوي لحركیــة النظــام 
إلــى مجــال داللــي  اللغــوي المــرن، إذ تنتقــل العالمــة اللغویــة مــن مجــال داللــي معــین

آخــر، وهــو مــا یمكــن أن یــدرس فــي مباحــث المجــاز، وفــي حركیــة اللغــة الدائبــة قــد 
تتخلـف الداللـة األساسـیة للكلمـة فاسـحة مكانهـا للداللـة السـیاقیة أو لقیمـة تعبیریـة أو 

دو الكلمــة ذات مفهــوم أساســي جدیــد وقــد یحــدث أن ینــزاح هــذا غــأســلوبیة، وبــذلك ت
انـه مفهـوم آخـر، وهكـذا یسـتمر التطـور الـداللي فـي حركـة ال المفهوم بدوره لیحـل مك

یتغیــر المعنــى ألننــا : "یشــرح بیــار جیــرو ذلــك بقولــه .متناهیــة تتمیــز بــالبطء والخفــاء
اســمًا عــن عمــد لمفهــوم مــا مــن أجــل غایــات ادراكیــة أو تعبیریــة، إننــا نســمي نعطــي 

ســـــیاقي، قیمـــــة معنـــــى (األشــــیاء ویتغیـــــر المعنـــــى ألن إحـــــدى المشــــتركات الثانویـــــة 
تنزلـق تـدریجیًا إلـى المعنـى األساسـي وتحـل محلـه فیتطـور ) تعبیریة، قیمة اجتماعیـة

  )٢("المعنى

                                                        
  .٣٨ص ،املعرفية اللسانيات وأسسها )١(
  .٩٩ص ،ترمجة منذر عياشي: علم الداللة )٢(
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ــــر الــــذي یطــــرأ علــــى بنیــــة اللغــــة، ال یحــــدث إال إذا تــــوفرت عوامــــل  إن التغیی
موضـــوعیة وأخـــرى ذاتیـــة تـــدفع العناصـــر اللغویـــة إلـــى تغییـــر دالالتهـــا، وقـــد حصـــر 

ـــة هـــذه العوامـــ ـــة، عوامـــل نفســـیة، : ل فـــي ثالثـــةعلمـــاء الدالل ـــة ثقافی عوامـــل اجتماعی
یوضـح ذلـك  .وعوامل لغویة، وقد توجد غیر هذه العوامل تتحكم فـي التطـور الـداللي

هــذه األنــواع الثالثــة مجتمعــة تســتطیع فیمــا بینهــا أن توضــح : "ســتیفن أولمــن بقولــه
 )١("ألحـوالحاالت كثیرة من تغیر المعنى، ولكنها مع ذلك لیست جامعـة بحـال مـن ا

  :وأهم عوامل التطور الداللي

  :العامل االجتماعي الثقافي-١
حیث یتم االنتقال من الداللة الحسیة إلى الداللة التجریدیة، نتیجـة لرقـي العقـل 
اإلنســاني ویكــون ذلــك تــدریجیًا، ثــم قــد تنــدثر الداللــة الحســیة فاســحة مجالهــا للداللــة 

نـــب مـــع الداللـــة التجریدیـــة لفتـــرة مـــن التجریدیـــة، وقـــد تظـــل مســـتعملة جنبـــًا إلـــى ج
فالنمو اللغوي لدى اإلنسـان األول، عـرف فـي بدایـة تسـمیة العـالم الخـارجي  )٢(الزمن

الداللــة الحســیة فحســب، ومــع تطــور العقــل اإلنســاني إنــزوت تلــك الــدالالت الحســیة 
  . وحلت محلها الدالالت التجریدیة

و عامـــة، ویمكــن تمثـــل وقــد یحـــدث أن تضــیق الداللـــة بعــد أن كانـــت متســعة أ
ذلك في الدالالت التي كانت مستعملة قبـل اإلسـالم مثـل الصـالة والزكـاة والحـج، ثـم 
بعــد اإلســالم مالــت دالالت هــذه الصــیغ اللغویــة نحــو التخصــیص وهــذه ســنن لغویــة 
تنســحب علــى كــل عناصــر النظــام اللغــوي، وقــد تتســع الداللــة بعــد أن كانــت ضــیقة 

ـــون أل ـــذكر اللغوی ـــك ی ـــلمثـــال ذل ـــدلو، و: "فاظـــًا مث وغیرهـــا إذ " الســـفینة"و" القصـــعة"ال
كانــت تــدل هــذه الكلمــات علــى أشــیاء مصــنوعة مــن مــادة الخشــب أو الطــین ولكــن 
رغـم التغیـر الـذي حصـل فـي شـكل ومـادة هـذه األشـیاء فـي العصـر الحـدیث، إال أن 

  .هذه األلفاظ ما زالت دالالتها القدیمة تشملها ضمن مجالها الداللي

  :ل النفسيالعام-٢
قــد تعــدل اللغـــة بإشــراف المجتمــع عـــن اســتعمال بعــض الكلمـــات لمــا لهــا مـــن 
دالالت مكروهــة، أو یمجهــا الــذوق اإلنســاني وهــو مــا یعــرف بالالمســاس، ویخضــع 
ذلـك لثقافـة المجتمـع ونمـط تفكیـره وحســه التربـوي، فیلجـأ المجتمـع اللغـوي إلـى تغییــر 

                                                        
  .١٥٧ص ،ترمجة كمال حممد بشر: دور الكلمة يف اللغة )١(
  .١٦٢-١٦١إبراهيم أنيس، داللة األلفاظ، ص. د )٢(
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بلفـظ آخـر ذي داللـة یستحسـنها الـذوق،  ذلك اللفظ ذي الداللة المكروهـة والممجوجـة
فكـــأن الالمســـاس یـــؤدي إلـــى تحایـــل فـــي التعبیـــر أو مـــا یســـمى بـــالتلطف، وهـــو فـــي 

قــل حــدة، وهــذا النــزوع نحــو التمــاس التلطــف األإبــدال الكلمــة الحــادة بالكلمــة  تــهحقیق
  .)١(في استعمال الدالالت اللغویة هو السبب في تغیر المعنى

  :العامل اللغوي-٣
دث في صلب اللغة فجوات معجمیة ال تجد معهـا اللفـظ الـذي یعبـر عـن قد یح

ـــــراض اللغـــــوي أو  ـــــق االقت ـــــى ســـــدها عـــــن طری ـــــون إل ـــــدة فیلجـــــأ اللغوی ـــــة الجدی الدالل
ـــة جدیـــدة أو  ـــتم ابتـــداع دالل ـــد یتجـــه المجتمـــع اللغـــوي نحـــو المجـــاز فی االشـــتقاق، وق

اللغــة العربیــة  یحصــل نقــل لداللــة مــن حقــل داللــي إلــى آخــر، وأمثلــة ذلــك كثیــرة فــي
م نقلهـــا مــن مجـــال داللــي یخـــص الكـــائن تـــ" األســنان"أســـنان المشــط فداللـــة : كقولنــا

: ومثــل ذلــك قولنـــا" المشــط"الحــي بوجــه عــام إلــى مجـــال آخــر یبــدو بعیــدًا ویخـــص 
إن . وغیرهــا مــن التراكیــب اللغویــة" كبــد الســماء"و" ظهــر الســیف"و" أرجــل الكرســي"

الخطـاب اللغــوي فنصـبح ذات داللـة إضــافیة  الكلمـة قـد تقتـرض معنــى جدیـدا ضـمن
إنــي ال أرى بأســًا مــن : "متداولــة مــع مجمــوع المتخــاطبین یشــرح ذلــك بیــارجیرو بقولــه

بضـــرورة وجـــود مفهـــومین للقیمـــة  -مـــع سوســـیر–التكـــرار فـــأقول مجـــددًا إنـــي أعتقـــد 
البنیویـة والمضــمون الــداللي، وال تنفــي هاتــان القیمتــان بعضــها بعضــا بــل تتكــامالن، 
فالكلمــــة مــــن جهــــة أولــــى منفتحــــة علــــى إمكانــــات مــــن العالقــــة تعــــدها بنیــــة النظــــام 
اللسـاني، ولكــن مــن جهــة أخــرى كلمــا تحققــت العالقــات االفتراضــیة ضــمن الخطــاب 
وعرفها المتكلمون، نجد أن أثر المعنى النـاتج عنهـا یتخـزن فـي الـذاكرة وانطالقـًا مـن 

  .)٢(ضموناهذه اللحظة یتعلق المعنى باإلشارة ویعطیها م
هـــذه األســـباب تعـــد أهـــم العوامـــل التــــي تـــتحكم فـــي التطـــور الـــداللي أو تغّیــــر 

وضــح فیــه أســباب " داللــة األلفــاظ"المعنــى وقــد عقــد إبــراهیم أنــیس فصــًال فــي كتابــه 
تغّیـــر المعنـــى ومظــــاهره، والتـــي شــــبهها بمظـــاهر وأعـــراض المــــرض وحصـــرها فــــي 

انحطــــاط الداللــــة، رقــــي  تخصــــیص الداللــــة، تعمــــیم الداللــــة،: خمــــس مظــــاهر هــــي
  .)٣()المجاز(وتغییر مجال االستعمال  ،الداللة

ـــي، إلـــى المعنـــى  وتخصـــیص الداللـــة، یعنـــي تحویـــل الداللـــة مـــن المعنـــى الكل
                                                        

  .٢٤٠اللة، صأمحد خمتار عمر، علم الد. د )١(
  .٤٣ص ترمجة منذر عياش، ،علم الداللة )٢(
  .١٦٧إىل ص -١٥٢داللة األلفاظ، ص ،إبراهيم أنيس )٣(
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الجزئـي أو تضــییق مجـال اســتعمالها، أمــا تعمـیم الداللــة فمعناهــا أن یصـبح عــدد مــا 
أمـا . وسـع مـن قبـلأ تشیر إلیه الكلمة أكثـر مـن السـابق، أو یصـبح مجـال اسـتعمالها
إذ قــد " نقــل المعنــى"رقــي الداللــة وانحطاطهــا فیدرجــه علمــاء الداللــة تحــت مصــطلح 

تتـردد الكلمــة بــین الرقــي واالنحطــاط فــي سـلم االســتعمال االجتمــاعي، بــل قــد تصــعد 
الكلمــة الواحـــدة إلـــى القمــة وتهـــبط إلـــى الحضــیض فـــي وقـــت قصــیر، فكانـــت داللـــة 

لكرم وهي قیمـة علیـا لكنهـا أضـحت وصـفًا للسـارق إذ طول الید كنایة عن السخاء وا
هـــو طویـــل الیـــد، أمـــا تغییـــر مجـــال االســـتعمال بنقـــل الداللـــة مـــن مجالهـــا : یقـــال لـــه

التـــي كانـــت تطلـــق علـــى " رســـول"الحقیقـــي إلـــى مجـــال المجـــاز فیمثلـــون لهـــا بكلمـــة 
  .الشخص الذي یرسل ألداء مهمة ما

بحیــث " النبــي"علــى شــخص فحــّول مجــال اســتعمالها الــداللي فأضــحت تطلــق 
  .)١(تتبادر إلى الذهن كلما استعملت ضمن الخطاب اللغوي العادي

هــذه التبــدالت التــي تحــدثت فــي صــلب النظــام اللغــوي هــي مــن التعقیــد والــبطء 
بحیـــث ال یمكـــن رصـــد ذلـــك إال بـــوعي علمـــي، مـــتمكن صـــاحبه مـــن أدوات رصــــد 

ع عالقتهــا الداللیــة لمعیــار التطــور أو التغیــر الــداللي، ثــم إن اللغــة مــا دامــت تخضــ
االعتباطیــة، فإنهــا تتطــور وتتغیــر وتنــزع نحــو احتــواء التغیــرات االجتماعیــة والثقافیــة 
ـــه  التـــي تحـــدث فـــي المجتمـــع اللغـــوي، فمـــا اللغـــة إال انعكـــاس للمجتمـــع بكـــل مكونات
وعناصــره وٕان المجتمــع یــؤثر فــي اللغــة ســلبًا وٕایجابــًا وعلــى ذلــك فمســألة التطــور أو 

الــداللي تأخــذ فــي مجالهــا كــل هــذه االعتبــارات االجتماعیــة والفكریــة واللغویــة التغیــر 
  .والنفسیة التي تخص المجتمع اللغوي

  :الحقیقة والمجاز: المبحث الخامس
یوصـــف الرصـــید اللغـــوي بالالمتنـــاهي بنـــاء علـــى تـــداخل البنـــى التعبیریـــة بـــین 

جــــزر بــــین المعنــــى حقولـــه الداللیــــة وتتــــراوح هــــذه البنــــى عنــــد االســــتعمال فــــي مــــد و 
األصلي والمعنى المجازي، ذلك أن مرونة النظام اللغوي تسـمح بوجـود هـذا التـداخل 
المســـتمر حتـــى لتغـــدو الداللـــة المجازیـــة باالســـتعمال المتـــداول داللـــة حقیقـــة تعـــایش 

ـــة األصـــلیة القدیمـــة فتخـــرج مـــن مجالهـــا  إلـــى مجـــال االســـتعمال " االســـتثنائي"الدالل
فاســتعمال اللغـة یقتضــي : "بـد السـالم المســدي ذلـك بقولـهالحقیقـي یوضـح الــدكتور ع

ـــة وداللـــة  ـــة الحقیقی ـــة بالوضـــع األول وهـــي الدالل ـــاظ بـــین دالل تصـــریفا مزدوجـــًا لأللف
بالوضــع الطــارئ وهــي الداللــة المجازیــة التــي تعتبــر داللــة منقولــة ومحّولــة، فكلمــات 

                                                        
  .٢٤٨-٢٤٥-٢٤٣ص ،أمحد خمتار عمر، انظر علم الداللة .د)١(
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البنــى التركیبیــة ومـــن  اللغــة فــي وظیفتهــا الداللیــة متعــددة األبعـــاد تبعــًا لموقعهــا مــن
وراء ذلــك الموقــع موقــف یتخــذه المــتكلم مــن أدواتــه التعبیریــة وهــو مــا یجعــل رصــید 
اللغــة ال متناهیــًا فــي داللتــه بحكــم حركــة المــد والجــزر الواقعــة بــین حقولهــا المعنویــة 

  .)١("طبقًا لما تستوعبه الدوال
یـة اللغـة التـي تنــزع إن هـذا المـد والجـزر الواقـع بـین الحقــول الداللیـة تقتضـیه بن

والعبـــارات كلمـــا كثـــر دورانهـــا علـــى األلســـن بـــدأت مفهوماتهـــا "إلـــى التجـــدد والتطـــور 
 )٢("المحددة تتسع وقد تنحرف إلى مدلوالت مغـایرة مـن بعـض الوجـوه لمـدلولها القـدیم

إن صـــورة الداللـــة الجدیـــدة، تحمـــل ســـمات الداللـــة القدیمـــة بحكـــم أنهـــا كانـــت داللـــة 
ــة المجازیــة التــي قــد تنــزاح أمــام حكــم االســتعمال اللغــوي  أصــلیة حلــت مكانهــا الدالل

لتنقــل إلــى مجــال داللــي آخــر، وقــد تعــود تلــك الداللــة األصــلیة القدیمــة إلــى مكانهــا 
ـــین الحقیقـــة  ـــداخل ب ـــه عـــن هـــذا الت األول یقـــول الســـید أحمـــد خلیـــل فـــي ســـیاق حدیث

زمن وٕانمــا یعــرض وحتــى ذلــك اللفــظ المجـاز ال یظــل مجــازًا علــى طـول الــ: "والمجـاز
له أن یكون حقیقة متعارفًا علیها في بیئة من البیئات أو لهجـة مـن اللهجـات، ومتـى 
اســتقر فــي البیئــة مدلولــه وتحــدد معنــاه إلــى مــا كــان علیــه أوًال مــن تســمیته بالحقیقــة 

  .)٣("مقیدة بعرف هذه البیئة وتواضعها
خـل النظـام اللغـوي إذن القدرة على وضع أنظمة إبالغیة جدیـدة دا–تملك اللغة 

قائمــة  -مــع ذلــك –العـام، وذلــك بوصــفها نظامــًا مــن العالئــق الداللیـة وتبقــى الصــلة 
بین مختلف أنظمتهـا اللغویـة، فداللـة المجـاز ال یمكـن أن نتصـورها علـى أنهـا داللـة 
جدیــدة تنفصــم كلیــًا عــن الداللــة األصــلیة، وٕانمــا یبقــى المجــال الــداللي للفــظ المجــاز 

فكــل التحـــوالت "یربطــه بالمجـــال الــداللي للفــظ الحقیقـــي  -مـــا دقّ مه -یحــتفظ بخــیط
داخــل نظــام اللغــة تبقــى معقــودة بــنمط تواصــلي یفســر مــا إذا كــان المجــاز یــراد بــه 

  .)٤("المستعار بعد أن تجوز عن وضعه أم یراد به ما یقتضي الحقیقة
ــة المجازیــة، ال تخــرج عــ ن تلــك إن العالقــة التــي تــربط الداللــة الحقیقیــة بالدالل

ــدال بمدلولــه، فالبحــث فــي داللــة المجــاز هــو  األنســاق الداللیــة العامــة التــي تــربط ال
یقــود إلــى مــدلول ) وهــو الداللــة الحقیقیــة( أوالً  إذ أن مــدلوالً . بحــث فــي معنــى المعنــى

: واألنســـاق الداللیــة التـــي حـــددها علمــاء الداللـــة ثالثـــة) وهـــو الداللــة المجازیـــة(ثــان 
                                                        

  .٩٦ص: اللسانيات وأسسها املعرفية )١(
  ٣٧٨ص ،ية يف النقد العريبمالعز  الدين إمساعيل، األسس اجل. د )٢(
  .٣١ص: دراسات يف القرآن )٣(
  .٩٧ص ،اللسانيات وأسسها املعرفية ،عبد السالم املسدي. د )٤(
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ویمكـن أن نلمـس هـذه األصـناف مـن . ة التضمن وداللة االلتزامداللة المطابقة ودالل
ـــدالالت فـــي المجـــاز بأنواعـــه وهـــو یشـــمل كـــل لفـــظ أو تركیـــب حـــّول عـــن معنـــاه  ال
األصــلي وبقیــت تربطــه معــه عالقــات تحــدد عــن طریــق قــرائن ذكرهــا علمــاء البیــان 

ــــده  ــــالمعنى الــــذي تفی ــــة"والبالغــــة، ف ــــة یمكــــن أن یؤخــــذ بد" الكنای ــــه كصــــورة بیانی اللت
األصــلیة أو داللتـــه المجازیـــة فالمــدلول األول األصـــلي مقصـــود مــع المـــدلول الثـــاني 

فالكنایــة فـي عــرف البالغیـین هــي  ،فالداللــة بنـاء علــى ذلـك داللــة مطابقـة ،المجـازي
ـــراد  ـــه أصـــًال مـــع إمكـــان إی اســـتعمال اللفـــظ والتركیـــب اللغـــوي فـــي غیـــر مـــا وضـــعا ل

  .المعنى الحقیقي
العالقــة الجزئیــة حیــث یــذكر المعنــى الجزئــي ویــراد بــه  يذأمــا داللــة المجــاز، 

المعنــى الكلــي، فهــو یعبــر عــن داللــة التضــمن الــذي یكــون فیهــا المــدلول األول وهــو 
وهـو  -محتـوى ومتضـمن فـي المـدلول الثـاني –الداللة األصلیة المذكورة في السـیاق 

ــ: "الداللــة المجازیــة المــرادة مــن الســیاق مثــال ذلــك قولــه تعــالى هرون مــن اذین یظــوال
نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبـة مـن قبـل أن یتماّسـا ذلكـم توعظـون بـه، واهللا 

والرقبـة " العبـد الـذي یعـیش الـرق"وأریـد بـه " رقبـة"فاستعمل لفـظ  )١("بما تعملون خبیر
ـــة الجســـم ـــك فـــداللتها متضـــمنة فـــي دالل ـــى ذل وٕاذا كـــان . هـــي جـــزء مـــن الجســـم وعل

لیة بحیث یعبر بالكل ویراد به الجـزء فهـو إشـارة كـذلك إلـى داللـة المجاز ذا عالقة ك
 -الداللـة المجازیـة المـرادة–التضمن ولكن في اتجاه عكسي ذلـك أن المـدلول الثـاني 

  .الداللة الحقیقیة المذكورة –ومتضمنة في المدلول األول  ةتكون محتوا
ــة المجازیــة عالقــة تشــ ابه وهــي مــا تفیــده وٕاذا كــان بــین الداللــة األصــلیة والدالل

، إذ تشیر هذه الصورة البیانیة إلى اشتراك فـي صـفة أو أكثـر بـین مـدلول "االستعارة"
أول ومـدلول ثـان، فعالقـة المـدلول األول بالصــفة أو الصـفات التـي تجمعـه بالمــدلول 

أمـــا عالقـــة الصـــفة ذاتهـــا أو الصـــفات بالمـــدلول الثـــاني . الثــاني هـــي عالقـــة تضـــمن
" فعالقــــة األســــد"رأیــــت أســــدًا فــــي المعركــــة : "مثــــال ذلــــك قولنــــافهــــي عالقــــة التــــزام و 

لتـزام إهي عالقـة تضـمن مـن جهـة، وهـي عالقـة  -وهي الداللة المرادة -"بالشجاعة"
أمــا عالقــة " لألســد"مــن جهــة أخــرى إذ اعتبــرت الشــجاعة أحــد المقومــات األساســیة 

لیسـت " الشـجاعة" الشجاعة بالرجل المشبه باألسد فهـي عالقـة التـزام أیضـًا باعتبـار"
یشـــرح عـــادل . صـــفة ثابتـــة فـــي الرجـــل ومقـــوم أساســـي لـــه إنمـــا هـــي صـــفة عرضـــیة

ـــة الحقیقـــة بمـــنهج نظـــري فیقـــول بمـــا أن : "الفـــاخوري عالقـــة الداللـــة المجازیـــة بالدالل
مــدلول األلفــاظ عامــة یؤلــف مجموعــة مــن الصــفات مــن حیــث المفهــوم أو مجموعــة 

                                                        
ادلة اآلية  )١(   .٣سورة ا
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، كـــان مـــن البـــدیهي لتعیـــین العالقـــة بـــین مـــن األجـــزاء مـــن جهـــة كونـــه أمـــرًا خارجیـــاً 
ــم البیــان مــن النســب القائمــة بــین  المــدلول األصــلي والمــدلول المجــازي أن ینطلــق عل

  .)١("أیة مجموعتین من الصفات أو من األجزاء
ا خصـبا لعلـم الداللـة، إذ فیـه تتجلـى مرونـة النظـام اللغـوي ثإن المجاز یعد مبح

یؤكــد مــن جانــب آخــر علــى مطاوعــة اللغــة وانفتاحــه علــى كــل تغیــر للمعنــى، وهــو 
ألســالیب التعبیــر التــي یفرضــها الموقــف ویــتم فــي صــلب النظــام اللغــوي اســتحداث 
أنظمة إبالغیة جدیدة تحافظ على نقـل الرسـالة اإلبالغیـة، وهـي غایـة مـا یرمـي إلیـه 

  .أي نظام لغوي

  :الحقول الداللیة: المبحث السادس
ــم تتبلــور فیهــا نظریــة داللیــة یعــد مبحــث الحقــول الداللیــة مــن المب احــث التــي ل

جامعـــة رغـــم الجهـــود اللغویـــة لعلمـــاء األلســـنیة والداللـــة، والتـــي أنتجـــت رؤى مختلفـــة 
حــول تصــور للحقــول الداللیــة، فقــد أشــار سوســیر فــي مجــال حدیثــه عــن اللســانیات 

أن الــدلیل ) les rapports associatifs(الوصــفیة فــي بــاب العالقــات الترابطیــة 
  :ي بإمكانه أن یخضع إلى نوعین من العالقاتاللسان

تـوحي بكلمـات أخـرى " تعلـیم"مثـل كلمـة عالقة مبنیة على معاییر صوریة -١
  .علم، نعلم: مشتقة منها وتنتمي إلى نفس المجال الداللي مثل

تــوحي بكلمــات أخــرى " تعلــیم"فكلمــة عالقــة مبنیــة علــى المعــاییر الداللیــة -٢
وبـــذلك وضـــع سوســـیر اإلطـــار العـــام الـــذي  )٢(.تربیـــة، تعلـــم، تكـــوین: مثـــل

یمكــن أن تــدرس فیــه األدلــة اللغویــة، وذلــك ببحــث العالقــات التــي تجمعهــا 
وتصــنفها ضــمن حقــول داللیــة، وبــرزت بعــد نظریــة سوســیر عــدة نظریــات 
رائــدة فــي مجــال اســتنباط العالقــات األساســیة بــین األدلــة واضــعة معــاییر 

  :مختلفة من ذلك
باعتبــار العالقــات التراتبیــة بــین األدلــة اللغویــة كنســبة بنــاء حقــول داللیــة -أ

الفـــرد إلـــى الجـــنس، خضـــوع الجـــزء للكـــل، خضـــوع الخـــاص للعـــام مـــن 
  .رجال/ ید، زید/ جسم، جسم/رأس : أمثلة ذلك

: وضــع حقــول داللیــة بنــاء علــى عالقــة التقابــل أو التضــاد مثــال ذلــك-ب
  .حیاة/ لیل، موت/نهار 

                                                        
  .٥٣ص –احلديثة  سيمياءدراسة مقارنة مع ال -علم الداللة عند العرب )١(
)٢( Cours linguistiques generale f. de saussure p. 173-174  
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تعلــم : عالقــة البــدء بالعاقبــة مثــال ذلــك وضــع حقــول داللیــة بنــاء علــى-ج
  .وصول/ شفاء، سافر/ معرفة، عالج/

ـــدرج أو التعاقـــب مثـــال ذلـــك-د –غـــال : حقـــول داللیـــة باعتبـــار عالقـــة الت
  .)١(متجمد -قارس–بارد –مائل للبرودة  -دافئ

یتحقــق التــرادف حــین : وضــع حقــول داللیــة بنــاء علــى عالقــة التــرادف-هـــ
) أ(متــــرادفین إذا كــــان ) ب(و) أ(كــــون یوجــــد تضــــمن مــــن الجــــانبین ی

  .)٢(والدة"و" أم"كما في كلمة ) أ(یتضمن ) ب(و، ) ب(یتضمن 
تختلــف هــذه العالقــة : وضــع حقــول داللیــة بنــاء علــى عالقــة االشــتمال-و

مشـتمًال ) أ(عن عالقة الترادف في أنـه تضـمن مـن طـرف واحـد یكـون 
و التفریعــي أعلــى فــي التقســیم التصــنیفي أ) ب(حــین یكــون ) ب(علــى 

)Taxonomic ( حیــوان"الــذي ینتمــي إلــى فصــیلة أعلــى " فــرس"مثــل "
  )٣("حیوان"یتضمن معنى " فرس"وعلى هذا فمعنى 

مجموعــة مــن الكلمــات تــرتبط داللتهــا –فــالحقول الداللیــة بنــاًء علــى ذلــك هــي 
  )٤("وتوضع عادة تحت لفظ عام یجمعها

باعتبـــار مـــا تتضـــمن مـــن وانتهـــى علـــم الداللـــة إلـــى تصـــنیف للحقـــول الداللیـــة 
األدلـــة اللغویـــة، ومـــا تحیلـــه علیـــه فـــي عـــالم األعیـــان واألذهـــان، وهـــو ال یخـــرج عـــن 

  .مدلوالت محسوسة ومدلوالت تجریدیة: جنسین من المدلوالت
محسوســـات متصـــلة ومحسوســـات : والمـــدلوالت المحسوســـة تتفـــرع إلـــى قســـمین

الداللیـة إلـى أنـواع ثالثـة على ذلك توصل أولمـان إلـى تقسـیم الحقـول  منفصلة وبناءً 
  :هي

  .الحقول المحسوسة المتصلة مثل التي تشتمل على األلوان-١
  رسالحقول المحسوسة المنفصلة مثل التي تشتمل على األُ -٢
  .)٥(الحقول التجریدیة وهي تضم عالم األفكار المجردة-٣

إن نظریة الحقول الداللیة، قد أسهمت بشـكل بـارز فـي إیجـاد حلـول لمشـكالت 
                                                        

  .٤٤ص حيياتني دخل إىل علم الداللة، ترمجة حممدسامل شاكر، انظر م )١(
  .٩٨أمحد خمتار عمر، علم الداللة، ص. د )٢(
  .٩٩املرجع السابق ص )٣(
  .٧٩املرجع نفسه ص )٤(
)٥( s. ullman meaming and style p. 27-31  
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مستعصــیة، وتتســم بالتعقیــد ومــن جملــة تلــك  -زمــن قریــب إلــىغویــة كانــت تعتبــر ل
الحلــول الكشــف عــن الفجــوات المعجمیــة التــي توجــد داخــل الحقــل الــداللي، وتســمى 
هذه بالفجوة الوظیفیة أي عـدم وجـود الكلمـات المناسـبة لشـرح فكـرة معینـة أو التعبیـر 

واالخــتالف بــین األدلــة اللغویــة  عــن شــيء مــا، كــذلك إیجــاد التقــابالت وأوجــه الشــبه
داخل الحقل الداللي الواحد، وعالقتهـا بـاللفظ األعـم الـذي یجمعهـا ویمكـن بنـاء علـى 

كمــا تتمثــل أهمیــة الحقــول الداللیــة فــي . ذلــك إیجــاد تقــارب بــین عــدة حقــول معجمیــة
تجمیــع المفــردات اللغویـــة بحســب الســـمات التمییزیــة لكـــل صــیغة لغویـــة، ممــا یرفـــع 

ــب س الــذي كــان یعیــق المــتكلم أو الكاتــب فــي اســتعمال المفــردات التــي تبــدو ذلــك الل
مترادفــة أو متقاربــة فــي المعنــى، وتــوفر لــه معجمــًا مــن األلفــاظ الدقیقــة الداللــة التــي 

  .)١(تقوم بالدور األساسي في أداء الرسالة اإلبالغیة أحسن األداء
فــي مبحــث الحقــول هــذه التفریعــات التــي بحثهــا العلمــاء، تعتبــر أســس الدراســة 

الداللیة الذي برز في شكله األولي في صورة المعاجم اللغویة التـي صـنفت األشـیاء 
الموجودة في عالم األعیان، ونتیجـة لتقـدم العلـوم وتشـعب المعـارف، احتـاج اإلنسـان 
إلــى تصــنیف علمــي جدیــد یــؤطر معارفــه ویمنــع عنــه اللــبس المصــاحب الســتعمال 

والعلــــم، فتوصــــل إلــــى وضــــع معــــاجم لغویــــة جامعــــة  اللغــــة التــــي هــــي أداة المعرفــــة
نظــرًا لســیادة النظــرة –ومصــنفة لمفــردات اللغــة بشــكل دقیــق، اصــطلح علــى تســمیتها 

  .بالحقول الداللیة -الطبیعیة العلمیة في ذلك العصر

  :الخالصة
هـذه المباحـث التـي أجملناهـا، تمثـل مجـال الدراسـة الداللیـة التـي تهـتم بــالمعنى 

. فهـي تتناولـه فـي صـیغته االفرادیـة كمـا تتناولـه فـي صـیغته التركیبیـةوما یتعلق به، 
وأّول مــا بحـــث الـــدرس الـــداللي، مســـألة اللغـــة باعتبارهـــا نظـــام مـــن الرمـــوز اللغویـــة، 

كمـــا تناولهـــا األقـــدمون مـــن العلمـــاء،  مـــن الجانـــب التـــاریخي -فـــي البـــدء–فتناولهـــا 
مجـــرد افتراضـــات تفتقـــد إلـــى  وبقیــت النتـــائج التـــي أحرزهـــا العلمـــاء فـــي هــذا المجـــال

الدقــة العلمیــة ألنهــا تكشــف عــن عــالم للغــة ال تتــوفر حولــه معطیــات كثیــرة إنمــا هــو 
أشــبه بالبحــث فــي مســألة میتافزقیــة، ولــذلك تعــددت النظریــات حــول نشــأة اللغــة وٕان 

  :كانت تعود إلى أحد االتجاهین التالیین
  .عالم األشیاء  اتجاه یقول بعرفیة اللغة ومواضعة الناس حول تسمیة-
  . اتجاه یذهب إلى أن اللغة توقیفیة طبیعیة في اإلنسان-

                                                        
  ١١٢- ١١١-١١٠أمحد خمتار عمر، انظر يف ذلك علم األدلة، ص. د )١(
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وداخل كل اتجاه، توجد آراء مختلفة ومتباینة مما حـدا بـبعض الهیئـات العلمیـة 
  .إلى منع إلقاء محاضرات، أو إجراء بحوث تخص النشأة التاریخیة للغة

الداللیـة باعتبارهـا  وتناول البحث الداللي واألنسني بصـفة عامـة جـوهر العملیـة
أســاس التواصـــل واإلبــالغ، وبمـــا أن موضـــوع علــم الداللـــة المعنـــى، فإنــه كـــان لزامـــًا 

ولقــد . علـى البــاحثین الــداللیین أن یتنــاولوا طبیعــة الــدال، كمــا تنــاولوا طبیعــة المــدلول
علـــى الـــدال والمـــدلول باعتبارهمـــا وجهـــین لعملـــة واحـــدة  -اختصـــارا -أطلـــق سوســـیر

للســـاني، وفــــي مجــــال هـــذا التنــــاول الــــداللي اهـــتم علمــــاء الداللــــة مصـــطلح الــــدلیل ا
وبـرزت علــى أســاس  –الـدال والمــدلول  -بالعالقـة التــي تـربط طرفــي العملیـة الداللیــة

ذلــك، نظریــات أرادت تأســیس رؤیــة موحــدة ُتظهــر مــن خاللهــا القــوانین اللغویــة التــي 
ت الداللیـة والتـي قسـمها تنتظم الدلیل اللساني، فظهر في هذا المجال مبحث العالقـا

العالقة الوضـعیة، والعالقـة الطبیعیـة، والعالقـة : العلماء إلى ثالثة أقسام رئیسیة هي
  . العقلیة

إن دراســة طبیعــة المــدلول، أوحــى للعلمــاء تقســیما آخــر للداللــة باالعتمــاد علــى 
ة داللــة معجمیــ -إذن–معــاییر معینــة فــإذا كــان الــدال فــي صــیغته اإلفرادیــة فالداللــة 

المعنـى المركـزي أو التصـوري أو المفهـومي أو اإلدراكـي، أمـا وسماها علماء الداللة 
ـــة فالداللـــة  ـــدال فـــي صـــیغته التركیبی ـــر مـــن علمـــاء إذا كـــان ال ـــد أكـــد كثی ســـیاقیة، وق

، ةاللغویـــ اتالداللـــة أن معنـــى الكلمـــة هـــو حصـــیلة مجمـــوع اســـتعماالتها فـــي الســـیاق
لمعـان نفسـیة أو اجتماعیـة، أو ثقافیـة، وقـد  وعلى هذا األساس فتكون الداللة موحیـة

فـوق داللیـة اصــطلح علـى تســمیتها بـالقیم تمییـزًا لهــا عـن الداللــة  یــاً یفیـد السـیاق معان
وهــي القـــیم األســـلوبیة أو التعبیریـــة، وقـــد اعتمــدت معـــاییر أخـــرى فـــي تقســـیم الداللـــة 

علـى على أسـاس المفهـوم مـن جهـة، وعلـى أسـاس المجـزوء مـن جهـة أخـرى، وبنـاء 
  . داللة مطابقة وداللة تضمن وداللة التزام: ذلك، فالداللة تتوزع إلى ثالثة أقسام

ودرس علم الداللة في جملة مباحثه، مسـألة التطـور الـداللي وهـو مبحـث اتخـذ 
المـنهج التـاریخي الوصــفي أسـلوبًا فــي الدراسـة والتحلیــل، یتتبـع الصــیغة فـي مراحلهــا 

فـــي هـــذا المجــــال علـــى أســـباب هـــذا التغیــــر  واقفـــاً  المختلفـــة دارســـًا تغیرهـــا الــــداللي
العامــل االجتمــاعي الثقــافي، العامــل اللغــوي، : وأشــكاله وانحصــرت هــذه العوامــل فــي

والعامــل النفســي كمــا بــین الــدرس الــداللي الحــدیث، مظــاهر هــذا التغیــر فــي المعنــى 
و التخصـیص والتعمــیم، وانحطـاط ورقــي المعنـى، وتغیـر مجــال االسـتعمال وهــ: منهـا

مــا یســمى بمبحــث المجــاز الــذي یعــد مبحثــًا خاصــًا مــن مباحــث علــم الداللــة، وذلــك 
العتمــاده فــي التخاطــب والتواصــل اللغــوي، فــالتعبیر اللغــوي إمــا أن یكــون ذا داللـــة 
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أصـــلیة أو داللـــة مجازیـــة، وعلـــى هـــذا األســـاس فـــدرس المجـــاز والحقیقـــة تنـــتظم فیـــه 
العالقــة بــین الــدال والمــدلول، وانتقــال معظــم مباحــث علــم الداللــة، ففیــه تبــرز طبیعــة 

المــدلول ألن یكــون داًال لمــدلول آخــر وبنــاء علـــى ذلــك فمبحــث المجــاز هــو دراســـة 
لمعنــى المعنــى، ویمكــن أن نلمــس فــي هـــذا المبحــث مختلــف األنســاق الداللیــة مـــن 
داللـــة المطابقـــة والتضـــمن وااللتـــزام، ومـــن الداللـــة العرفیـــة والطبیعیـــة والعقلیـــة، كمـــا 

ول درس المجــاز مســألة التطــور الــداللي باعتبــار أن وظیفــة المجــاز تتمثــل فــي یتنــا
  .توسیع المعنى أو تضییقه، أو نقله من مجال داللي إلى مجال داللي آخر

الطریقــة األكثــر حداثــة فـي علــم الداللــة فهــي ال "وتمثـل نظریــة الحقــول الداللیـة 
فحســب، وٕانمــا إلــى ] كلمــاتال[تســعى إلــى تحدیــد البنیــة الداخلیــة لمــدلول المونمــات 

الكشف عـن بنیـة أخـرى تسـمح لنـا بالتأكیـد أن هنـاك قرابـة داللیـة بـین مـدلوالت عـدد 
فتصنیف المدلوالت إلى قـوائم تشـكل كـل قائمـة حقـًال داللیـًا . )١(،معین من المونمات

یتــیح اســتعمال أمثــل لمفــردات اللغــة، وفــي ســبیل ذلــك اتخــذت معــاییر معینــة منهـــا 
قــات األساســیة بـین األدلــة اللغویــة، فقـد تكــون هــذه العالقـة مبنیــة علــى اسـتنباط العال

أساس التضاد أو التقابل، أو على أساس التماثل أو التـرادف أو علـى أسـاس التـدرج 
أو التعاقــب، أو غیــر ذلــك مــن العالقــات التــي یتشــكل علــى أساســها الحقــل الــداللي 

  .الداللیةومّیز علماء الداللة بین ثالثة أنواع من الحقول 
الحقـول الداللیـة المحسوســة المنفصـلة، والحقـول الداللیــة المحسوسـة المتصــلة، 

  .والحقول الداللیة التجریدیة
ــم الداللــة، ومــن  -مجتمعــة–وجملــة القــول، فــإن هــذه المباحــث  تشــكل مــادة لعل

أجــل تأســیس نظــرة علمیــة شــاملة تــؤطر هــذه المــادة، وضــع علمــاء الداللــة نظریــات 
نظرتها إلى المعنى لتبـاین المنـاهج المعتمـدة فـي البحـث والدراسـة، إذ  مختلفة تباینت

تــأثرت هــذه النظریــات بــالمنحى العلمــي والعقلــي الســائد فــي العصــر، فأخــذ بعضــها 
بـالمنهج النفســي الســلوكي فـي تفســیر الظــاهرة الداللیــة وأخـذ الــبعض اآلخــر بــالمنهج 

  .كریة وفلسفیة مختلفةالعقلي التصوري، كما انبنت نظریات أخرى على أسس ف
والفصل التالي فیه عـرض لمختلـف هـذه النظریـات التـي تناولـت مسـألة الداللـة 
مــن جوانبهــا المتعــددة، إذ ســنبرز فیــه أهــم النظریــات األوربیــة مــن جهــة والنظریــات 

وسنرســــم األســــس العامــــة التــــي ارتكــــزت علیهــــا هــــذه . األمریكیــــة مــــن جهــــة أخــــرى
  .مي المعتمد في التحلیل والدراسة الداللیةالنظریات بما فیها المنهج العل

                                                        
 ١٨/١٩جملة الفكر العريب املعاصر العدد . ٣٥سين، صلخل إىل علم الداللة األمد. موريس أبو ناصر. د )١(
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  : الفصل الثالث
  النظریات الداللیة الحدیثة 

  
  

  :توطئة
زال دأب یــــإن النــــزوع نحــــو تأســــیس نظــــري للمبحــــث الــــداللي العــــام، كــــان وال 

، ورمــــت إلــــى بلــــورة أفكارهــــا ضــــمن رؤى "المعنــــى“الدراســــات التــــي تناولــــت مســــألة 
وٕان التــراكم الفكــري . فــي الدراســة والعالمیــة فــي األهــداف تنظیریــة تتــوخى الشــمولیة

التــي ركــزت اهتمامهــا علـــى الصــوت والداللــة، ومدرســـة " بـــراغ"اللغــوي منــذ مدرســة 
التي اهتمت بدراسـة العالمـة اللغویـة، قـد رسـم للغـویین المحـدثین اتجاهـًا " كوبنهاجن"

ن فــي هــذا الوضــع یكــاد یكــون واضــحًا نحــو إرســاء علمــي لنظریــة الداللــة، وال یمكــ
إغفـــال الجهـــد المضـــني الـــذي قدمـــه العـــالم اللغـــوي دي سوســـیر، إذ كانـــت ألفكـــاره 

  .وآرائه ومنهجه في الدراسة األلسنیة، أكبر األثر في مسار علم الداللة الحدیث
یــدل علــى اكتمــال فــي الرؤیــة وحصــول النتیجــة " النظریــة اللغویــة"إن مصــطلح 

ســنن اللغویــة، لكــن المبحــث الــداللي الحــدیث لــم العلمیــة، غایــة البحــث وٕاطــراد فــي ال
تكتمــل حلقاتــه بعــد، فــال زالــت توجــد اإلضــافات العلمیــة التــي تقــدم تــأویالت جدیــدة 

" المعنــى"لظــاهرة لغویــة تخــص الداللــة، ومــع ذلــك تأسســت نظریــات تناولــت مســألة 
وغیــر  ةمــن كــل جوانبهــا، ممــا أّدى إلــى تشــعب البحــث فــي متعلقــات المعنــى اللغویــ

، وحاولـت تقــدیم معـاییر موضـوعیة تنحســم معهـا كـل قضــایا الداللـة موضــوع ةلغویـال
ـــدة لتتســـع معهـــا رقعـــة  ـــر أنهـــا فتحـــت عـــوالم أخـــرى جدی ـــین اللغـــویین، غی الخـــالف ب
البحــــث الــــذي تباینــــت فیــــه آراء العلمــــاء فــــي التنــــاول وطرائقــــه، والتأویــــل ومعــــاییره، 

رتـق إلـى مصـاف النظریـة العلمیـة، ووجدت بین ذلك أفكار رغم أهمیتها إال أنها لـم ت
ـــــاخ فكـــــري  ـــــاول ووقوعهـــــا أســـــیرة لمن ـــــك الفتقارهـــــا لصـــــفة الشـــــمولیة فـــــي التن –وذل
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  .ساد العصر -أیدیولوجي
االختالف في الرؤیة التنظیریة بـین العلمـاء یرجـع إلـى اخـتالف فـي المـنهج أو 

یثــة التــي الطریقــة المعتمــدة فــي الدراســة، وٕاذا تأملنــا مختلــف النظریــات الغربیــة الحد
أغلبهـــا یتـــوزع علـــى خمســـة حقـــول تخضـــع  ىعكفـــت علـــى البحـــث فـــي الداللـــة، نلقـــ

أمــا المـنهج األول فهــو المـنهج الشــكلي : لخمسـة منـاهج تبناهــا اللغویـون فــي التنظیـر
الصــوري الــذي یصــف المــدلوالت بــالنظر إلــى الشــكل الــذي یجمعهــا فــي بنیــة واحــدة 

ني فهـو المـنهج السـیاقي الـذي یـتم مـن أمـا المـنهج الثـا. وهو تفرعها عـن أصـل واحـد
ـــــة وأســـــلوبیة ـــــة وتعبیری ـــــارات تركیب ـــــه تصـــــنیف المـــــدلوالت العتب أمـــــا المـــــنهج . خالل

ـــذي یحـــدد معـــه مـــدلول اللفـــظ  ـــامي النفســـي فهـــو المـــنهج الثالـــث ال الموضـــوعي المق
والخطـــاب اللغـــوي، باعتبـــار حـــال المـــتكلم ومقامـــه وموقفـــه، أمـــا المـــنهج الرابـــع فهـــو 

ــــول  ــــة مــــنهج الحق ــــار القراب ــــة للمــــدلول، واعتب ــــد البنیــــة الداخلی ــــة المهــــتم بتحدی الداللی
ــــة بــــین المــــدلوالت  أمــــا المــــنهج الخــــامس فهــــو مــــنهج  ،)المفــــاهیم(الداللیــــة والعالئقی

ـــى  التحلیـــل المؤلفـــاتي الـــذي تنكشـــف معـــه البنیـــة العمیقـــة للخطـــاب بتحلیـــل اللفـــظ إل
  .مؤلفاته وعناصره

ــــات  ــــى أن النظری ــــول العلــــم وتجــــدر اإلشــــارة إل ــــل مــــن حق ــــي أي حق ــــة ف العربی
والمعرفــة، ومنهــا حقــل الدراســة الداللیــة، لهــا مرجعیتهــا التاریخیــة والفكریــة، وتخضــع 
لتصــورات اجتماعیــة معینــة ال یمكــن اســقاطها مــن أي مقاربــة علمیــة، وهــو مــا حــدا 

ضــرورة تجدیــد التــراث مــن داخلــه دون لبــبعض علمــاء العــرب المحــدثین إلــى الــدعوة 
العلمیــة الحدیثـة، وال بــد معهـا مــن احتیاطـات منهجیــة علـى النتــائج " المفـاتیح"إغفـال 

إجــراء اســقاطات منهجیــة ونظریــة  نومــع ذلــك ال یثنینــا شــيء عــ. التــي نصــل إلیهــا
واعیـــة علـــى المنظومـــة المعرفیـــة التراثیـــة، وكـــون النظریـــات الغربیـــة اســـتمدت معـــالم 

العربیـة، ال یعـد مانعـا مـن االسـتفادة قواعدها وتطبیقاتها من لغات أجنبیة غیر اللغـة 
" لغـــة"اللغــة العربیــة بصــفتها "مــن أفكارهــا فــي تعاملنــا مــع التــراث العربــي، ذلــك أن 

ة وتشـــترك معهـــا فـــي عـــدد مـــن الخصـــائص عیـــتنتمـــي إلـــى مجموعـــة اللغـــات الطبی
  .)١("وتضبطها قیود ومبادئ تضبط غیرها من اللغات) الصوتیة والتركیبة والداللیة(

لإلطــار النظــري العــام لعلــم الداللــة، ســنعرض لــبعض النظریــات التــي  وتحدیــدا
قدمت معاییر أولیة لمسألة المعنى وما تفـرع عنهـا وسنقتصـر فـي عرضـنا علـى أهـم 

  .معالم النظریة وقواعدها وذلك بما یخدم غایات البحث وأهدافه

                                                        
  .٥٦ص ،اللسانيات واللغة العربية فاسي الفهري،عبد القادر ال )١(
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  : النظریة اإلشاریة- ١
لـى مراحـل النظـر العلمـي تشكل هذه النظریة في مسـار علـم الداللـة الحـدیث أو 

في نظام اللغة، بل إلى أصحابها یرجع الفضـل فـي تمییـز أركـان المعنـى وعناصـره، 
معتمــدین فــي ذلــك علــى النتــائج التــي توصــل إلیهــا فردینالــد دي سوســیر فــي أبحاثــه 

الوحـدة اللغویـة المتكونـة مـن دال "اللسانیة التـي خـص بهـا اإلشـارة اللغویـة باعتبارهـا 
ل هـــــو اإلدراك النفســـــاني للكلمـــــة الصـــــوتیة والمـــــدلول هـــــو الفكـــــرة أو ومـــــدلول، الـــــدا

ورغـم أن أصـحاب هـذه النظریـة ال یكـادون .  )١("مجموعة األفكار التي تقترن بالـدال
النظریـــة "یجمعــون علــى رأي واحــد فــإن أغلــبهم أطلــق علــى هــذه النظریــة مصــطلح 

إلـى الداللـة  التـي تنظـر) theory of meanings naming(االسـمیة فـي المعنـى 
  .على أنها هي مسماها ذاته

إن الــذي مــنح لهــذه النظریــة الصــبغة العلمیــة همــا العالمــان اإلنجلیزیــان أوجــدن 
ــــالفكرة أو ثاللــــذان اشــــتهرا بمثل زوریتشــــارد همــــا الــــذي یمیــــز عناصــــر الداللــــة بــــدءا ب

  . المحتوى الذهني ثم الرمز أو الدال، وانتهاء إلى المشار إلیه أو الشيء الخارجي
  المحتوى الذهني -الفكرة

  
  

  الكلمة -الرمز         المشار إلیه -الشيء الخارجي
إن هذا التقسیم المتمیز للمعنى یعد خطوة جریئة في عصـره، وأعطـى للمبحـث 

إن الدراســات  ،الــداللي نفســًا جدیــدًا ســوف یتولــد عنــه نظریــات جدیــدة وأفكــار مهمــة
ن تـــدور كلهـــا فـــي فلـــك مثلـــث أوجـــدن اضـــطلع بهـــا العلمـــاء المتـــأخرو  التـــيالداللیـــة 
ذلـــك أنهــا تناولـــت فــي مباحثهـــا أحــد عناصـــر المثلــث بتحلیـــل عمیـــق أو  زوریتشــارد

معنــى "عنصــرین اثنــین، ومنهــا مــا تناولــت العناصــر الثالثــة كلهــا اســتنادًا علــى أن 
  :الكلمة هو إشارتها إلى شيء غیر نفسها وهنا یوجد رأیان

  .تشیر إلیهرأي یرى أن معنى الكلمة هو ما -أ
  .رأي یرى أن معنى الكلمة هو العالقة بین التعبیر وما یشیر إلیه-ب

فدراسـة المعنـى علـى الـرأي األول تقتضـي االكتفـاء بدراسـة جـانبین مـن المثلــث 
وعلــى الـرأي الثـاني تتطلــب دراسـة الجوانـب الثالثــة . وهمـا جانبـا الرمــز والمشـار إلیـه

                                                        
  .١٨٠-١٧٨ص ،علم اللغة احلديث .األلسنية ،ميشال زكريا )١(
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  .)١("ریق الفكرة أو الصورة الذهنیةألن الوصول إلى المشار إلیه یكون عن ط
وعلــى أســاس هــذا التقســیم نشــأت نظریــات المــدلول التــي تناولــت أنــواع الداللــة 
وأقســــامها، كمـــــا بــــرزت نظریـــــات عكفــــت علـــــى دراســــة اإلشـــــارة اللغویــــة وأحصـــــت 
أقسامها، وفي إطارها نشأت فكرة العالمة أو السـمة ممـا سـاهم فـي مـیالد علـم جدیـد 

وأهـم مبحـث شـكل عقبـة كـأداء أمـام علـم الداللـة . و السـیمیولوجیةهو علم العالمیة أ
هـــو دراســـة الصـــورة الذهنیـــة التـــي تتمیـــز بالتجریـــد، ممـــا فـــتح المجـــال واســـعا أمـــام 

وســــماها " عــــالم المفــــاهیم"البــــاحثین فــــي اكتنــــاه عــــوالم خفیــــة أطلــــق علیهــــا بعضــــهم 
لرئیســیة فــي نظریــة ، التــي تمثــل إحــدى الــدعامات ا"العــوالم الداللیــة"الــبعض اآلخــر 

األوضــاع التــي تشــكل االمتــداد الطبیعــي للنظریــة اإلشــاریة، إن مصــدر الداللــة كمــا 
یكمـن باألسـاس فـي المراجـع الموجـودة فـي العـالم –ترمـي إلـى ذلـك نظریـة األوضـاع 

الخــارجي وتبـــرز داللــة مـــا لصــیغة معینـــة بواســطة مجمـــوع العالئــق المتشـــابكة بـــین 
المكان الطبیعي للمعنـى هـو العـالم الخـارجي : "الفاسي جملة األوضاع یقول الدكتور

والمعنــى اللغــوي یجـــب أن  ،ألن المعنــى یبــرز فــي العالئــق المطــردة بــین األوضــاع
ینظــر إلیــه فــي إطــار هــذه الصــورة العامــة للعــالم، عــالم ملــيء بالمعلومــات وأجســام 

التعـرف علیهـا  وحقیقـة أن الداللـة ال یـتم. )٢("موفقة اللتقاط جزء من هـذه المعلومـات
ــــي العــــالم  ــــي تحــــددها األوضــــاع ف ــــق الت ــــة العالئ معجمیــــًا وٕانمــــا مــــرورًا برصــــد جمل

الفكرة الرائدة في داللة األوضـاع هـي أن معنـى جملـة یتحـدد بعالقـة "الخارجي، إذن 
وتــدعیمًا للنظریــة اإلشــاریة التــي حصــل توســع فــي . )٣("الكــالم والوضــع الموصــوف

أن عـــالم المفـــاهیم المـــودع فــــي  putman) نبـــوتم(مفهومهـــا الحـــظ العـــالم اللغـــوي 
العالم الخارجي أضخم بكثیر مما هو في الرأس فالمفـاهیم هـي األسـاس الـذي انبنـت 
علیــــه نظریــــة األوضــــاع التــــي تنظــــر إلــــى المعنــــى أنــــه عالقــــة بــــین الكــــالم المنــــتج 
واألوضــــاع الموصــــوفة، وهــــذه النظریــــة ترتكــــز كــــذلك علــــى الداللــــة الخارجیــــة للغــــة 

ار المعلومــات اللغویــة ضــمن التیــار المعلومــاتي، ومــا دفــع إلــى القــول بــذلك، وانصــه
أن المعنـى ال یتموضــع فــي العــالم الخــارجي وال فــي الــنفس وٕانمــا یتموضــع فــي عــالم 

ـــى ذلـــك العـــالم اللغـــوي  ـــاهیم كمـــا ذهـــب إل ـــر المفـــاهیم هـــي ) فریجـــة(المف الـــذي اعتب
بالمفـــاهیم، والكلمـــات تعبـــر  األذهـــان تمســـك: الوســـیط الـــذي یـــربط العناصـــر الثالثـــة
  .)٤(عنها، واألشیاء یحل علیها بواسطتها

                                                        
  .٥٥ص ،أمحد خمتار عمر، علم الداللة. د )١(
  .٣٨٦ص ،اللسانيات واللغة العربية فاسي الفهري،لعبد القادر ا )٢(
  .٣٨٦املرجع السابق ص )٣(
  .٣٨١املرجع نفسه ص )٤(
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  :النظریة التصوریة- ٢
إن هذه النظریة تمثـل مسـتوى آخـر مـن مسـتویات الدراسـة الداللیـة، فـإذا كانـت 
النظریة اإلشاریة قد عكفت على دراسة اإلشارة كأساس للولـوج إلـى دراسـة مـا یتعلـق 

ظریــة التصــوریة ترتكــز علــى مبــدأ التصــور الــذي بهــا مــن عناصــر المعنــى، فــإن الن
یمثله المعنى الموجود في الـذهن، وٕاذا أردنـا أن نقـف علـى جـذور هـذه النظریـة فإننـا 

الـــذي ) القـــرن الســـابع عشـــر) (جـــون لـــوك(یهـــا تعـــود إلـــى الفیلســـوف اإلنجلیـــزي فنل
ــاد رة فیهــا بــأن اســتعمال الكلمــات یجــب أن یكــون اإلشــا ىســماها النظریــة العقلیــة ون

  .)١("واألفكار التي تمثلها تعد مغزاها المباشر الخاص. الحساسة إلى األفكار
الكلمـة "وقد أطلق بعض البـاحثین علـى هـذه النظریـة اسـم النظریـة الفكریـة ألن 

ونتیجـــة للطـــابع  )٢("تشـــیر إلـــى فكـــرة فـــي الـــذهن وأن هـــذه الفكـــرة هـــي معنـــى الكلمـــة
العلمـاء المتـأخرین أسسـوا أفكـارهم علـى التجریدي الذي وسم النظریة التصوریة، فإن 

معطیــات حســیة تقــع تحــت المالحظــة والمشــاهدة، وأرجعــوا الــدالالت كلهــا إلــى تلــك 
التصـورات التــي تحقـق األثــر العلمـي، وهــذه الفكــرة قریبـة مــن فكـرة النظریــة الســلوكیة 
التـــــي تنبنـــــي علـــــى مبـــــدأ المنبـــــه واالســـــتجابة، إال أن تحدیـــــد مرجعیـــــة اآلثـــــار إلـــــى 

) تشـارلز بیـرس(لقـد أسـس . ورات الذهنیة، تلحق تلك الفكرة بالنظریة التصـوریةالتص
ـــه البراجماتیـــة واعتبـــرت امتـــدادًا للنظریـــة التصـــوریة بیـــرس أن تصـــورنا  ىرأ: "نظریت

لشــيء مــا یتــألف مــن تصــورنا آلثــاره العملیــة، فالتیــار الكهربــي مــثال ال یعنــي مــرور 
مجموعـة مـن الوقــائع مثـل إمكـان شــحن  موجـة غیـر مرئیـة فــي مـادة مـا، وٕانمــا یعنـي

یدق جـرس، وأن تـدور اآللـة، وٕاذن فمعنـى كهربـاء هـو مـا تفعلـه،  أن مولد كهربي أو
وٕاذن فالتصورات المختلفة التي تحقق نتیجـة عملیـة واحـدة إنمـا هـي تصـور واحـد أو 

  .)٣("معنى واحد، والتصورات التي ال ینتج عنها آثار ال معنى لها
عــالم مســتقل بذاتــه فالــدالالت واحــدة فــي جمیــع اللغــات وٕانمــا إن عــالم األفكــار 

االخــتالف أتــى مــن تبــاین األلســنة، وذهــب علمــاء األلســنیة المحــدثون إلــى افتــراض 
وجود عوالم داللیة یجب البحث عـن معالمهـا وسـننها بنـاء علـى البنیـة الداللیـة حتـى 

یــــان مســــتقل قــــد أن اللغــــویین المتــــأخرین اعتبــــروا، أن التصــــورات واألفكــــار هــــي ك
األفكــار التــي : "أحمــد مختــار عمــر. یســتغني عــن اللغــة إذا أراد األفــراد ذلــك یقــول د

ووظیفــة مســتقلة عــن اللغــة وٕاذا قنــع كــل منــا . تـدور فــي أذهاننــا تملــك وجــودا مســتقال
                                                        

  .٥٧ص ،أمحد خمتار عمر، علم الداللة. د )١(
  .٩٦ص ،حممود فهمي زيدان، يف فلسفة اللغة. د )٢(
  .٩٧ص ،املرجع السابق )٣(
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  .)١("باالحتفاظ بأفكاره لنفسه كان من الممكن االستغناء عن اللغة
ـــه ومـــا دام أن النظریـــة التصـــویریة تعت بـــر أن المعنـــى هـــو التصـــور الـــذي یحمل

المـــتكلم ویحصـــل للســــامع حتـــى یـــتم التواصــــل واإلبـــالغ، فـــإن عــــالم األشـــیاء غیــــر 
مــثًال، یحمــل " شــجرة"متجــانس، كمــا أن التصــورات متباینــة مــن فــرد آلخــر، فتصــور 

ــًا قــد یكثــر أو یقــل بحســب وجــود هــذا التصــور  جملــة مــن الــدالالت المختلفــة اختالف
شیاء، كما أن هناك كلمات ال تحمل تصـورًا باعتبارهـا ال تنتمـي لعـالم داخل عالم األ

وقـــد كـــان رفـــض النظریـــة التصـــوریة، . "األشــیاء كـــاألدوات والحـــروف ومـــا إلـــى ذلـــك
للمآخـــذ التـــي ذكرنـــا، وغیرهـــا، هـــو المنطلـــق لمعظـــم المنـــاهج الحدیثـــة التـــي ظهـــرت 

  . وعیة وعلمیةوهو ما سیتبلور في نظریات أكثر موض. )٢("خالل هذا القرن

  :النظریة السلوكیة- ٣
إن التجدید الذي طبع النظریة التصوریة أدى إلى نشـأة اتجـاه آخـر فـي البحـث 
الــــداللي، یســــتبعد األفكــــار المجــــردة، وتمثــــل فــــي النظریــــة الســــلوكیة، وقــــد خضــــع 

وهـو . أصحاب هذه النظریة للمنحى العلمي الـذي طغـى علـى سـاحة البحـث وقتـذاك
مالحظــة والمشــاهدة، فقــد ولــى عهــد العلــوم التجریدیــة النظریــة، منحــى یرتكــز علــى ال

وأعطت هذه النظریة السلوكیة اهتمامًا للجانـب الممكـن مالحظتـه عالنیـة وهـي بهـذا 
إن البحــث عـــن . )٣(تخــالف النظریــة التصـــوریة التــي تركـــز علــى الفكــرة أو التصـــور

إلــى هجــر ) مفیلــدبلــو (ماهیــة الداللــة وآلیــة حصــونها أدى بالعــالم اللغــوي األمریكــي 
االتجاه العقلي والبحث عن الداللة في السـلوك اللغـوي الظـاهر، وبعـد تحقـق األفكـار 

عـرف معنـى "تجلـى االتجـاه السـلوكي لـدى هـذا العـالم وقـد ) بلومفیلد(التي مال إلیها 
الصـیغة اللغویــة بأنـه الموقــف الـذي ینطقهــا المـتكلم فیــه، واالسـتجابة التــي تســتدعیها 

ع فعــن طریــق نطــق صــیغة لغویــة یحــث المــتكلم ســامعه علــى االســتجابة مــن الســام
والقـول بمبـدأ . )٤("هذا الموقف وتلك االسـتجابة همـا المعنـى اللغـوي للصـیغة. لموقف

المثیر واالسـتجابة یسـتدعي األخـذ كـذلك بالمقـام الـذي حصـل فیـه الحـدث الكالمـي، 
ب حصــر جمیــع المقامــات ولكــي یــتم تحدیــد داللــة  صــیغة لغویــة تحدیــدًا دقیقــًا وجــ

التي صاحبت استعمال الصیغة في الحدث الكالمي، ومعرفـة شـاملة لكـل مـا یشـكل 
فداللة صیغة لغویة مـا إنمـا هـي المقـام الـذي یفصـح فیـه المـتكلم عـن : "عالم المتكلم

                                                        
  .٥٧ص ،علم الداللة )١(
  .٥٨ص ،املرجع السابق )٢(
  ٥٩رجع نفسه صامل )٣(
  .٦١املرجع نفسه، ص  )٤(
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ألن المقـام  )١("..هذه الداللـة  والـرد اللغـوي أو السـلوكي الـذي یصـدر عـن المخاطـب
إلمكانیــات المتعـددة للداللــة خاصـة وٕان الصــیغة اللغویـة قــد أخــذت هـو الممّیــز بـین ا

ـــیم أســـلوبیة وتعبیریـــة ممـــا یعیـــق التواصـــل  ـــة، وتعلقـــت بهـــا ق أبعـــادًا اجتماعیـــة وثقافی
واإلبـــالغ، وتـــداخل المعنـــى الرئیســـي والهامشـــي، ولـــذا فاألخـــذ بالعالقـــة المتینـــة بـــین 

إذ أن اللجـوء إلـى "اث الكالمیـة یـل كثیـرًا مـن اللـبس فـي األحـدز القول والمقام سوف ی
  : المقام أو حال الخطاب یساعد على الخصوص في

  .ـ استكشاف مرجع الصیغ اللغویة للقول ١
  .ـ اختیار وٕایثار تأویل بعینه في حالة الكالم الملبس أو المبهم ٢
  ).…)…(تهدید، وعد، وعید (ـ استكشاف قیمة القول  ٣
صـیغ لغویـة خاصـة ) أو غیر موسـومهل هو موسوم (ـ تحدید خاصة القول  ٤

  ..)٢("بالفالحین مثالً 
والحقیقة أن النظریة السلوكیة بقدر ما كشفت عن عوالم خفیـة ودفعـت بالبحـث 
الــداللي خطــوات نحــو األمــام، بقــدر مــا فتحــت أبوابــًا عــن عــوالم أخــرى بقیــت خفیــة، 

اهدة، لــم یقــدم ذلــك أن األخــذ بمبــدأ دراســة األفعــال الكالمیــة القابلــة للمالحظــة والمشــ
ـــة ضـــبطًا  ـــة الصـــیغة اللغوی ـــك التســـاؤالت حـــول ضـــبط دالل ـــة عـــن تل ـــة الكافی األجوب
یخضــع لمعــاییر علمیــة دقیقــة تنســحب علــى كــل الصــیغ والتراكیــب اللغویــة، فوجــود 
ــدینامیكي الــذي ال یأخــذ صــورة قــارة ثابتــة، شــّكل أهــم  القــیم الحافــة وتكــّون المعنــى ال

الســــلوكیة، وقـــد تطـــورت هــــذه النظریـــة علـــى یــــد ) دبلـــو مفیلـــ(العوائـــق أمـــام نظریــــة 
ــ )شــارل مــوریس (الفیلســوف األمریكــي  الــذي الحــظ أنــه قــد ) Charles Morris(ـ

ـــي ـــة واحـــدة،  اشـــتراك تتعـــدد االســـتجابات لمثیـــر واحـــد، یعن دالالت فـــي صـــیغة لغوی
وذلـــك أن المنطـــوق قـــد یحمــــل قیمـــًا أســـلوبیة ومعـــان حافــــة یتولـــد عنهـــا اســــتجابات 

مــن معنــى الصــیغة، االســتجابة أو رد الفعــل، واكتفــى ) مــوریس(قــد أخــرج متنوعــة، و 
ـــة ـــل أو الرغب ـــام "بمجـــرد المی ـــة صـــریحة للقی ـــه إذا وجـــد میـــل أو رغب ـــك أن ، ویعنـــي ذل
فداللــة علــى وجــود ارتبــاط یجعــل االســتجابة ) منطــوق لغــوي(باســتجابة معینــة لمثیــر 

ـــة االشـــتراط وقـــد ـــاط بمثاب ـــر، وهـــذا االرتب ـــذلك المثی ـــك بالعالقـــة تكـــون ل ـــل ذل إذا : "مث
  )٣(.اشتراط= ، حیث ط "كانت ط حینئٍذ تكون س

                                                        
  .٢٦سامل شاكر، مدخل إىل علم الداللة، ص  )١(
  .٢٨املرجع السابق، ص  )٢(
  .٦٥ص  ،علم الداللة ،أمحد خمتار عمر.د )٣(
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ورغــم هــذا التطــور الحاصــل فــي النظریــة الســلوكیة، بلجــوء مــوریس إلــى فكـــرة 
المیــــل أو المــــزاج، فإنــــه وجــــدت تراكیــــب وعبــــارات لغویــــة ال تخضــــع لمعــــاییر هــــذه 

السـلوكیة سـدها،  وبالتالي وجدت فجوات علمیة واضحة لم تسـتطع النظریـة. النظریة
ممــا عجــل بمـــیالد اتجــاه آخـــر فــي الــدرس الـــداللي حــاول اإلجابـــة عــن  التســـاؤالت  

  ..المطروحة حول تحدید علمي موضوعي دقیق للداللة وطرق ضبطها

  : ـ النظریة السیاقیة ٤
إن نظام اللغة نظام متشابك العالقات بین وحداته، ومفتـوح دومـًا علـى التجدیـد 

المعجمیــة والتركیبیــة، حتــى غــدا تحدیــد داللــة الكلمــة یحتــاج إلــى  یــر فــي بنیاتــهغیوالت
تحدیــد مجمــوع الســیاقات التــي تــرد فیهــا، وهــذا مــا نــادت بــه النظریــة الســیاقیة التــي 

ـــة، یقـــول مـــارتیني ـــة داللتهـــا المعجمی خـــارج الســـیاق  ال : "نفـــت عـــن الصـــیغة اللغوی
ة یعــد مــن المنــاهج األكثــر إن مــنهج النظریــة الســیاقی. )١("تتــوفر الكلمــة علــى المعنــى

ـــة الصـــیغ  ـــد  دالل ـــًا لتحدی ـــه یقـــدم نموذجـــًا فعلی ـــك أن ـــة، ذل ـــة  للدالل موضـــوعیة ومقارب
ـــ ) وتغنشــتین(العــالم  ماللغویــة، وقــد تبنــى كثیــر مــن علمــاء اللغــة هــذا  المــنهج مــنه

)Wittgenstein ( ًــــذي صــــرح قــــائال ــــتش عــــن معنــــى الكلمــــة وٕانمــــا عــــن : "ال ال تف
إن هـذه الطریقـة التـي تسـتعمل فیهـا الكلمـة هـي التـي   )٢("ل فیهاالطریقة التي تستعم

افـة التـي تتحـدد معهـا حتصنف داللة هذه الكلمـة ضـمن  الداللـة الرئیسـیة أو القـیم ال
الصـــور األســـلوبیة، ألن الســــیاق یحمـــل حقــــائق إضـــافیة تشــــارك الداللـــة المعجمیــــة 

الســیاق  : "ســتیفن أولمــن للكلمــة فــي تحدیــد الداللــة العامــة التــي قصــدها البــاث یقــول
وحــده هــو الــذي یوضــح لنــا مــا إذا كانــت الكلمــة ینبغــي أن تؤخــذ علــى أنهــا تعبیـــر 

. )٣("موضوعي صرف أو أنها  قصد بها أساسًا؛ التعبیـر عـن العواطـف واالنفعـاالت
لقد حصل تطور هام في مفهوم السیاق إذ لـم یعـد یقتصـر علـى الجانـب اللغـوي فـي 

لغویــة، وٕانمــا وجــدت جوانـب أخــرى قــد تنحســم معهــا الداللــة إیضـاح داللــة الصــیغة ال
ـــــه التواصـــــل أو المالمـــــح  ـــــذي یحـــــدث فی ـــــام ال المقصـــــودة  للكلمـــــة، كالوضـــــع والمق
الفیزیولوجیة النفسیة للمتكلم التي تصاحبه یقـول الـدكتور عبـد القـادر الفهـري الفاسـي 

عنهـــا اللفـــظ اختیـــار مفهـــوم مالئـــم مـــن بـــین الئحـــة المفـــاهیم التـــي یعبـــر : "فـــي ذلـــك
المشـــترك یتطلــــب مجهـــودًا معرفیــــًا خاصــــًا ویتســـبب أحیانــــًا فــــي أخطـــاء ویقــــع رفــــع 

                                                        
  .٣١ص  ،مدخل إىل علم الداللة ،سامل شاكر )١(
ر العريب املعاصر، العددج رقم ، جملة الفك٣٣ص  ،ر ، مدخل إىل علم الداللة األلسينضموريس أبو نا.د )٢(

  . ١٩٨٢ ،السنة١٨/١٩
  .٦٣ص  ،ترمجة حممد كمال بشري ،ستيفن أوملن: دور الكلمة يف اللغة )٣(
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االلتبـاس عـن طریـق الســیاق اللغـوي المباشـر، أو الســیاق الخطـابي أو الوضـع الــذي 
إن تعــدد . )١("یحــدث فیــه التواصــل أي كــل مصــادر المعلومــات المتــوفرة لرفــع اللــبس

، "النــواة"نــي أن هــذا اللفــظ لــه معنــى مركــزي هــو المفــاهیم التــي یــدل علیهــا اللفــظ تع
ومعــان هامشـــیة ثانویــة اكتســـبها بفعـــل دورانــه المتجـــدد فـــي أنســاق كالمیـــة مختلفـــة، 

ـــى المر  ـــة التـــي ال تفاضـــل كـــحتـــى أضـــحى المعن ـــك المعـــاني الثانوی ـــدور فـــي فل زي ی
بینهمـا وأصــبح طریــق رفــع اللـبس فــي الداللــة یمــر عبـر الســیاق اللغــوي أو الخطــابي 

ویتضــح فــي ذلــك . معاینــة المقــام الــذي یتمثــل فــي المعطیــات الخارجیــة والنفســیة أو
وتبعــــًا لــــذلك فــــإن داللــــة ) polysemie(خاصــــة عنــــد اســــتعمال المشــــترك اللفظــــي 

الكلمــة تتعــدد بتعــدد الســیاقات وتنوعهــا أي تبعــًا لتوزعهــا اللغــوي وقــد توصــل العلمــاء 
  .)٢(:إلى تمییز بین أربعة أنواع من السیاق

  .ـ السیاق اللغوي ١
  .ـ السیاق العاطفي االنفعالي ٢
  .ـ سیاق الموقف أو المقام ٣
  . ـ السیاق الثقافي أو االجتماعي ٤
  

  :ـ السیاق اللغوي ١
فالســیاق اللغــوي یشــرف علــى تغییــر داللــة الكلمــة تبعــًا لتغییــر یمــس التركیــب 

، "راءة الكتــــابزیـــد أتـــم قـــ: "اللغـــوي، كالتقـــدیم والتـــأخیر فـــي عناصـــر الجملـــة فقولنـــا
  ..)٣("قراءة الكتاب أتمها زید:"تختلف داللتها اللغویة عن جملة

  .ـ السیاق العاطفي االنفعالي ٢
أما السیاق العاطفي االنفعالي فهو یحدد داللة الصـیغة أو التركیـب مـن معیـار 
قوة أو ضـعف االنفعـال، فبـالرغم مـن اشـتراك وحـدتین لغـویتین فـي أصـل المعنـى إال 

ـــــرق بـــــین داللـــــة الكلمتـــــینأن داللتهـــــ ـــــل(و) اغتـــــال: (ا تختلـــــف، مثـــــل ذلـــــك الف ، )قت
                                                        

  .٣٧٢ص  ،اللغة العربيةو اللسانيات  )١(
  .٦٩ص  ،علم الداللة ،أمحد خمتار عمر.د )٢(
 ،يون  يف مبحثهم حول ختصيص الداللةالتقدمي  والتأخري يف الكالم خيضع ملقاصد داللية، حددها البالغ )٣(

خاصة يف  ببؤرة الذي يعين االهتمام" تبئريال"ضمن مفاهيم لسانية منهامصطلح  تبلور ذلك وقد
  ...اجلملة
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ـــیم االجتماعیـــة التـــي تحـــددها الكلمتـــان فهنـــاك إشـــارة إلـــى درجـــة   باإلضـــافة إلـــى الق
العاطفــة واالنفعــال الــذي تصــاحب الفعــل، فــإذا كــان األول یــدل علــى أن المغتــال ذو  

یة، فـإن الفعـل الثـاني یحمـل مكانة اجتماعیـة عالیـة، وأن االغتیـال كـان لـدوافع سیاسـ
دالالت مختلفة عن األول وهـي دالالت تشـیر  إلـى أن القتـل قـد یكـون بوحشـیة وأن 
ــة القتــل قــد تختلــف عــن آلــة االغتیــال فضــًال  علــى أن المقتــول ال یتمتــع بمكانــة  آل

  .. اجتماعیة عالیة

  : ـ سیاق الموقف أو المقام ٣
ع فیــه الكلمــة فتتغیــر داللتهـــا وهــو یعنــي الموقــف الخــارجي الــذي یمكـــن أن تقــ

الداللـة "تبعًا لتغیر الموقف أو المقام وقد أطلق اللغویـون علـى هـذه الداللـة مصـطلح 
  "..المقامیة

  : ـ السیاق الثقافي ٤
ـــة  ـــي تحـــیط بالكلمـــة، إذ تأخـــذ ضـــمنه دالل ـــة واالجتماعیـــة الت وهـــي القـــیم الثقافی

لمرجعیــة الثقافیــة عنــد أهــل وقــد أشــار علمــاء اللغــة إلــى ضــرورة وجــود هــذه ا. معینــة
ــــــیم الثقافیــــــة للطــــــابع  ــــــالغ، وتخضــــــع الق ــــــتم التواصــــــل واإلب اللغــــــة الواحــــــدة لكــــــي ی
الخصوصـــي الـــذي یلـــون كـــل نظـــام لغـــوي بســـمة ثقافیـــة معینـــة وهـــو مـــا یكـــون أحـــد 

   …العوائق الموضوعیة في تعلم اللغات
عملیـــة وتعتبـــر النظریـــة الســـیاقیة بنموذجهـــا النظـــري التطبیقـــي مـــن النظریـــات ال

األكثر تعلقًا بالنظـام اللغـوي، بـل إنهـا بطریقتهـا اإلجرائیـة فـي تحدیـد جملـة السـیاقات 
ـــة  ـــام والحـــال  تعـــد بـــذلك مرحلـــة تمهیدی ومـــا یصـــاحبها مـــن العوامـــل الخارجیـــة كالمق

یرى أولمـن أنـه بعـد أن یجمـع المعجمـي عـددًا "مهمة بالنسبة للنظریة التحلیلیة حیث 
تــي تــرد فیهــا كلمــة معینــة، وحینمــا یتوقــف أي جمــع آخـــر مــن الســیاقات المتمثلــة ال

للســــیاقات عــــن إعطــــاء أي معلومــــات جدیــــدة، یــــأتي الجانــــب العملــــي إلــــى نهایتــــه، 
  )١(".ویصبح المجال مفتوحًا أمام المنهج التحلیلي

كــان آخــر مــا توصــل إلیــه علمــاء اللغــة فــي إطــار النظریــة الســیاقیة هــو فكــرة 
ع الكلمـات مجـاورة لبعضــها حیـث یعـد هـذا الوقــوع ، وهـو یعنـي مراعــاة وقـو "الرصـف"

ـــذ المهـــم  ـــة  یعـــد المنف ـــة الكلمـــة، إن تســـییق الصـــیغة اللغوی ـــد دالل أحـــد معـــاییر تحدی
ـــرد الصـــیغة اللغویـــة بمعـــزل عـــن الســـیاق  ـــداللي، فـــال یمكـــن أن ت ـــد مجالهـــا ال لتحدی
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النفســـي أو االجتمـــاعي الثقـــافي، بـــل یحصـــل التجـــاور بـــین مجمـــوع الصـــیغ اللغویـــة 
، كمـا سـماه قـدیمًا عبــد "الـنظم"اخـل التركیـب وهـو مـا یمكـن التعبیـر عنــه بمصـطلح د

أن ) Firht*(وقـــد اعتبـــر فیـــرث ".. دالئـــل اإلعجـــاز: "القـــاهر الجرجـــاني فـــي كتابـــه
، بحیــث یســتدعي )١(قائمــة الكلمــات المتراصــفة مــع كــل كلمــة تعــد جــزءًا مــن معناهــا

راصــف معهــا ســیاقیًا وتتوافــق حضــور كلمــة مــا حضــور سلســلة مــن الكلمــات التــي تت
  .معها في الوقوع

  : ـ النظریة التحلیلیة ٥
تهتم هذه النظریة بتحلیل الكلمات إلى مكونات وعناصر، وقـد قـدم كـاتزو فـورد 

تحلــیًال ممیــزًا للكلمــات ودالالتهــا وأحصــیا فــي ذلــك ثالثــة عناصــر اتخــذت كمفــاتیح "
لتعیــین داللتهــا وهــذه العناصــر للتحلیــل وتحدیــد المؤلفــات التــي تشــكل الكلمــة وذلــك 

المحـــدِّد النحــــوي والمحـــدِّد الــــداللي والممیـــز وأهمیــــة هـــذه النظریــــة تكمـــن فــــي : هـــي
طابعهــــا الــــوظیفي إذ تســــتخدم فــــي كثیــــر مــــن مجــــاالت اللغــــة كالمجــــاز والتــــرادف 
والمشترك اللفظي وألن نظریة الحقول الداللیة تهـتم بـالنمط التصـنیفي ودالالتهـا بنـاء 

تفریعــي للصــیغة، فإنهــا تلتقــي مــع النظریــة التحلیلیــة التــي تعنــى بتحدیــد علــى تحلیــل 
مؤلفـــــات الكلمـــــة عبـــــر خصائصـــــها وممیزاتهـــــا الداخلیـــــة، فالمحـــــدد الـــــداللي یقــــــوم 
بتخصـــیص معنـــى شـــامل لكـــل تركیـــب، انطالقـــًا مـــن الـــدالالت الفردیـــة للمورفامـــات 

والممیــز یشــرف علــى  )٢(التــي تؤلفــه وتبعــًا للطریقــة التــي تتــألف بهــا هــذه المورفمــات
تلــك الوظیفــة التمییزیــة ویقتضــي ذلــك وجــود تضــاد بــین الوحــدات الممیــزة  مــن ذلــك 
التضــاد الصــوتي القــادر علــى التمییــز بــین كلمتــین مــن حیــث المعنــى كــالتمییز بــین 

قــد میــز ) نــاب(مكــان النــون فــي ) تـاب(فوجــود التــاء فــي ) نــاب(و) تــاب:  (الكلمتـین
ویقــوم المحـــدِّد النحــوي بوظیفـــة التمییــز بـــین داللتـــین  )٣(.نبــین داللـــة هــاتین الكلمتـــی

، "الفاعلیـة"واألخـرى وظیفـة " الفعلیـة"لصیغة واحدة تأخذ إحداها فـي التركیـب وظیفـة 
إن تحدیــد دالالت الصــیغة اللغویـة یــتم بمقاربــة هــذه " یریــد"كمـا هــو الشــأن فــي كلمـة 

ذلــــك العــــالم دي الصـــیغ بصــــیغ أخـــرى  داخــــل الحقــــل المعجمـــي  كمــــا ذهــــب إلـــى 
سوسیر بحیث نظـر إلـى المعنـى علـى أسـاس أنـه مجمـوع تقـابالت الصـیغة المنتَجـة 

فكــل لغــة تنــتظم فــي حقــول داللیــة، وكــل حقــل داللــي لــه "مــع بقیــة الصــیغ األخــرى 
ومــدلول الكلمــة مــرتبط بالكیفیــة التــي تعمــل . حقــل  معجمــي وحقــل تصــوري: ناجانبـ
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معجمـي لتغطیـة أو تمثیـل الحقـل الـداللي، بهـا مـع كلمـات أخـرى فـي نفـس  الحقـل ال
ـــى  عناصـــر تصـــوریة  ـــان فـــي نفـــس الحقـــل الـــداللي إذا أدى تحلیلهـــا إل وتكـــون كلمت

 )١("مشتركة وبقدر مـا یكثـر عـدد العناصـر المشـتركة بقـدر مـا یصـغر الحقـل الـداللي
ـــي یقـــوم  ـــق"إن المكـــون التركیب ـــه علـــى " بخل ـــك الحتوائ دالالت إضـــافیة للصـــیغة وذل

والمكــون التحـــویلي ) إعــادة الكتابـــة(ألساســي الـــذي هــو جملــة مـــن القواعــد المكــون ا
ـــة  ـــه العمیقـــة تـــتم عملی الـــذي تحـــدد معـــه المـــداخل المعجمیـــة، وبكتابـــة التركیـــب ببنیت

، ثـم إن تحلیـل الصـیغة إلـى )سـطحیة(االستبدال بتحویل القواعد إلى جمل وتراكیـب 
مــع صــیغ أخــرى لهــا المكونــات مكوناتهــا هــو الــذي یحــدد مجالهــا الــداللي بتطابقهــا 

نفســها، ویكــون للصــیغة المعجمیــة داللتهــا الممیــزة إذا حــوت علــى مكونــات تمییزیــة 
ـــار فیقـــول ـــك أحمـــد مخت ـــة هـــو : "یوضـــح ذل ـــة التحلیلی ـــًا للنظری ـــى الكلمـــة طبق إن معن

، وكلمــا زادت المالمــح لشــيء مــا قــل عــدد "طــاقم المالمــح أو الخصــائص التمییزیــة"
ح كـــذلك، وعلـــى هـــذا یمكـــن تضـــییق المعنـــى وتوســـیعه عـــن أفـــراده، والعكـــس صـــحی

  )٢(".طریق إضافة مالمح أو حذف مالمح
لقد أحصى أصحاب نظریـة الحقـول الداللیـة عالقـات یـتم بموجبهـا تعیـین قیمـة 

الكلمـة : "الصیغة اللغویـة داخـل الحقـل المعجمـي، فقـد أكـد سـتیفن أولمـان ذلـك بقولـه
ي تربطهــــا بكلمــــات أخــــرى فــــي المـــــادة هــــي مكانهــــا فــــي نظــــام مــــن العالقــــات التــــ

  : ، هذه العالقات التي تم إحصاؤها هي كالتالي)٣(اللغویة

  : ـ عالقة الترادف ١
ــــس  وهــــي تعنــــي أن الكلمتــــین أو أكثــــر بمنطــــق النظریــــة التحلیلیــــة تتضــــمن نف
المكونـات ولـدیها عناصـر تصـوریة متماثلـة،  ویكـون التـرادف إذا كـان هنـاك تضـمن 

مثـل ) أ(یتضـمن ) ب(و) ب(یتضـمن ) أ(مترادفـان إذا كـان ) ب(و) أ(من جانبین فــ
  .وعلیه تصنف الوحدات المعجمیة ضمن حقول بمعیار الترادف). والد(و) أب(

  : ـ عالقة االشتمال ٢
مشــتمًال ) أ(هــي تشــبه عالقــة التــرادف إال أنهــا تضــمن مــن جانــب واحــد یكــون 

ـــــي التقســـــیم أو التفریعـــــي) ب(حـــــین یكـــــون ) ب(علـــــى  ) اإلنســـــان: (مثـــــل أعلـــــى ف
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  ). خالد(و

  :ـ عالقة الجزء بالكل ٣
مثــل عالقـــة الیـــد بالجســـم والعجلـــة بالســـیارة، والفـــرق بـــین هـــذه العالقـــة وعالقـــة 
االشتمال أو التضمن واضح، فالید لیست نوعًا من الجسـم ولكنهـا جـزء منـه بخـالف 

  .الذي هو نوع أو جنس من اإلنسان ولیس جزءًا منه) خالد(
طرحـــه اللغویــون فـــي هـــذا المجــال هـــو هـــل یتعــدى جـــزء الجـــزء  والســؤال الـــذي
   …فیصبح جزءًا للكل؟

  ..والجواب أنه قد یتعدى جزء الجزء فینتج جزء كل وقد ال یتعدى
) یــد-أصـابع . (وعالقـة جزئیــة) أظـافر ـ أصـابع(فبالنسـبة للحالـة األولــى مثـل 

  )١().أظافر ـ ید (عالقة جزئیة، أما عالقة الجزء بالكل فهي 
، عالقــة )بـاب ـ دار(عالقـة جزئیـة، ) مقـبض ـ بـاب( :أمـا الحالـة الثانیـة مثـل

وینسـحب هـذا المثـال علـى أنـواع ) مقـبض ـ دار(جزئیـة ولكـن ال عالقـة جزئیـة بـین 
  .كثیرة من العالقات

  : وھو أنواع: ـ التضاد ٤
فهما ) حي ـ میت(ویسمى التضاد غیر المتدرج مثل : التضاد الحاد. أ

بلتان في الداللة ونفي أحد طرفي التقابل یعني االعتراف كلمتان متقا
  . باآلخر

ویصـفه المناطقـة بــأن الحـدین فیـه ال یسـتنفدان كـل عــالم : التضـاد المتـدرج. ب
المقـــال، ولـــذا فإنهمـــا قـــد یكـــذبان معـــًا، بمعنـــى أن شـــیئًا قـــد ال ینطبـــق علیـــه 

ــا االعتــراف الحســاء لــیس ســاخنًا ال یعنــي : أحــدهما، إذ بینهمــا وســط، فقولن
  ..ضمنیًا بأنه بارد فربما یكون فاترًا أو دافئًا أو ما إلى ذلك

، وهـي نســبة  بــین معنیــین "اإلضــافة"ویسـمیه المناطقــة : تضــاد التضــایف. جــ 
كل مـنهم مـرتبط بـإدراك اآلخـر كـإدراك األبـوة والبنـوة، فـإن أحـدهما ال یـدرك 

  ..إال مع إدراك اآلخر
لیــه فــي علــم المنطــق بعالقــة التخــالف وهـــي أو مــا یطلــق ع: عالقــة التنــافر.د

النســــبة بـــــین معنــــى ومعنـــــى آخــــر مـــــن جهــــة إمكـــــان اجتماعهمــــا وٕامكـــــان 
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یمكـن اجتماعهمـا معـًا فـي شـيء : ارتفاعهما، مـع اتحـاد المكـان والزمـان أي
واحــد فـــي زمــان واحـــد، ویمكــن ارتفاعهمـــا معـــًا عــن شـــيء واحــد فـــي زمـــان 

  .)١( )ضالطول ـ البیا(، و)أكل ـ باع(واحد مثل 
ـــــاظ المتماثلـــــة أو  ـــــین مجمـــــوع األلف ـــــاد بضـــــرورة إحـــــداث تقـــــابالت ب إن االعتق
المتباینة، یعكس حقیقة العملیة الداللیـة التـي تـتم فـي مسـتوى ذهنـي معقـد، إذ التقـاُط 
داللة صیغة ما یتم بعد سلسلة مـن التقـابالت الذهنیـة التـي یقـوم بهـا السـامع، ولـذلك 

یـــة التقابـــل لج داللـــة صـــیغة مـــا یـــتم بواســـطة عمذهـــب سوســـیر إلـــى القـــول بـــأن إنتـــا
بینهمـا وبــین صـیغ أخــرى بإحـدى العالقــات التــي حـددها اللغویــون والتـي أشــرنا إلیهــا 

  .…سابقاً 

  : ـ النظریة التولیدیة ٦
ــــة حالیــــًا، ویعــــد  ــــر النظریــــة التولیدیــــة مــــن أشــــهر النظریــــات اللغوی نــــوام (تعتب

تشومسـكي  عـاد بالبحـث الـداللي إلـى  رائد هذه النظریة، وبالرغم من أن) تشومسكي
الطابع العقالني الـذهني إال أن نظریتـه اسـتطاعت أن تقـدم تفسـیرات علمیـة لظـواهر 
لغویــة تخــص الداللــة، وتســتند هــذه النظریــة علــى آلیــة تولیــد جمــل صــحیحة اعتمــادًا 

اللغــوي ویعنــي ذلــك تــوفر قواعــد تنظیمیــة  ذهنیــة فــي ) الكاتــب(علــى كفایــة المــتكلم 
للتـدلیل علـى ) تشومسـكي(متكلم اللغة تتیح له ما شاء مـن الجمـل، وقـد انطلـق عقل 

ــم  وجــود هــذه الكفایــة، مــن تعلــم اللغــة عنــد الطفــل، بحیــث ألفــى الطفــل ینــتج جمــًال ل
ـــة،  یســـبق لـــه أن ســـمعها مـــن قبـــل بنـــاء علـــى القواعـــد الكائنـــة  ضـــمن كفایتـــه اللغوی

أي أنهـا تعیـد كتابـة رمـز یشــیر "  ابـةإعــادة كت"تتخـذ شـكل قاعـدة "والنظریـة التولیدیـة 
وتكــون هــذه . )٢("إلــى عنصــر معــین مــن عناصــر الكــالم برمــز آخــر أو بعــدة رمــوز

مؤلــف مــن فعــل وفاعــل ومفعــول (الكتابــة بالنســبة للجملــة المشــتملة علــى ركــن فعلــي 
  : على النحو التالي. ، وعلى شبه جملة)به وشبه جملة عائدة للفعل

،  وعلیــه یمكــن كتابــة الــركن )ز إلــى الجملــةترمــ: حیــث ج(شــج + رف  ج 
  : الفعلي بمؤلفاته على النحو التالي

ــــى (شــــج + رأ + رأ + ف   رف ــــى الفعــــل، ورأ ترمــــز إل ــــث ف ترمــــز إل حی
  : الركن االسمي ویتم اشتقاق الجملة
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  .رف  شج ج
  .شج+ رأ + رأ + ف    رف    

  ).تعر ترمز إلى تعریف(رأ  + تعر  رأ
  .رأ + ج  شج      
  .ال  تعر      
  …كتب ، ذهب، سأل، ف
  ..رجل، رسالة، أستاذ، أمس أ

ز بعناصر الكالم في نظام اللغة تحصل جمـل كثیـرة مـن بینهـا و وباستبدال الرم
  :الجملة

ویمكـن رسـم تلــك الرمـوز التـي تــدل  .كتـب الرجـل الرســالة إلـى األسـتاذ بــاألمس
  ".arbre" )١(لمشجربا" على القواعد التنظیمیة  ضمن كفایة المتكلم اللغویة

  
ویبــدو أن اعتمـــاد هـــذه القواعـــد مـــن شــأنه أن یعقـــد عملیـــة التواصـــل واإلبـــالغ، 
ولـــذلك تشـــترط القاعـــدة التولیدیـــة  وجـــود مـــتكلم ومتقبـــل مثـــالیین، ألن عملیـــة التحـــام 
المعنـــى بـــالبنى اللغویـــة هـــي لیســـت بالعملیـــة الســـهلة ذلـــك أنهـــا تقتضـــي علمـــًا كافیـــًا 

ــــك ب یحتــــوي المكــــون الــــداللي إذًا علــــى المعجــــم أو "قواعــــد اإلســــقاط وبنــــاء علــــى ذل
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ـــى  ـــي تشـــكل قـــدرة المـــتكلم عل الالئحـــة بمفـــردات اللغـــة وعلـــى القواعـــد اإلســـقاطیة الت
  ..)١("استدالل معنى الجمل من خالل معنى المفردات

علــى وجهــي الظــاهرة  اللغویــة الســطحي والعمیــق، أو ) تشومســكي(لقــد تحــدث 
" األداء اللغــوي"و" الكفایــة اللغویــة"ســماه الظــاهر والخفــي وعلیــه حــدد مصــطلح كمــا 

وقــد أرجــع العلمــاء هــذه الفكــرة إلــى أصــول فلســفیة تعــود إلــى نظریــة أفالطــون حــول 
ـــة أفالطـــون أن للعـــالم وجـــه ظـــاهري نعتمـــد فـــي إدراكـــه علـــى تقـــول " .  العـــالم نظری

وعیة فیهـــا ووجـــه خفـــي شـــهادة الحـــواس وقـــد تكـــون هـــذه الحـــواس خادعـــة ال موضـــ
ـــــل ـــــدرك بالعق ـــــي عالمـــــًا .. حقیقـــــي ی ـــــول كـــــانط أن العـــــالم الظـــــاهري یخف أو كمـــــا یق

ـــة )٢(حقیقیـــاً  ، فـــاألداء اللغـــوي یمثـــل ظـــاهرة الخطـــاب فـــي  النظریـــة التولیدیـــة، والكفای
ـــ أن ال یبنــي )تشومســكي(اللغویـة تمثــل حقیقــة الخطــاب، وعلــى اللغــوي ـ كمــا یقــول 

السـطحیة، وٕانمـا علیـه أن یصـل إلـى البنیـة التحتیـة العمیقـة،  أحكامه على بنیة اللغة
إلـــى أن ) تشومســـكي(وقـــد توصـــل . لیطلـــع علـــى القواعـــد الذهنیـــة التـــي تنـــتظم اللغـــة

ـــل  ـــة بمقـــدورها تحلی العقـــل اإلنســـاني یحـــوي آلیـــة مكونـــة مـــن مجموعـــة قواعـــد متناهی
ي متنـاه فضـًال الجمل ومساعدة متكلم اللغة علـى إنتـاج جمـل ال متناهیـة بمعجـم لغـو 

علـــى فهـــم الجمـــل التـــي لـــم یســـبق لـــه أن ســـمعها، ورصـــد االلتبـــاس الحاصـــل فـــي 
فكـــرة جریئــة ال زالـــت موضـــع بحـــث وجـــدل بـــین ) تشومســـكي(الجملــة، وقـــد أضـــاف 

علمــاء اللغــة وهــو مــا ســمي بالعمومیــات اللغویــة، وتعنــي أن جمیــع اللغــات متشــابهة 
یــب فـــي أي لغــة لتلــك المـــدخالت فــي بنیاتهــا الداخلیـــة وهــو مــا یفســـر خضــوع الترك

العمیقــــة، ومــــا یشــــد  مــــن عضــــد  هــــذه الفكــــرة هــــو أن المعــــاني كمــــا تــــنص نظریــــة 
األوضاع ـ ال تتموقل في عالم اللغة إنما توجد في عـالم األوضـاع وقـد تمخـض عـن 

فــإن كانـــت "هــذه الفكـــرة، البحــث عـــن العالقــة بـــین البنیــة الداللیـــة والعــوالم الداللیـــة  
، وٕاذا كانـت كـذلك فلــم ال "وى الـدال عبـارة عـن صـّرة مـن األصـواتالكلمـة علـى مسـت

وعـّوض التحلیـل . )٣("صّرة من الوحـدات البدائیـة للمعنـى"تكون على مستوى المعنى 
المفهــومي فــي النظریــة التولیدیــة التحلیــل التــوزیعي، الــذي اتبعتــه النظریــات الســابقة 

فـي "سـطة المشـیر الـداللي وذلـك مجموعة سمات تتحدد بوا في اللغة، فما الداللة إال
ایلـــة أو المتضــــمنة الواحــــدة ز الداللیـــة بــــین الكلمـــات المترادفــــة والمتالعالقــــات تعیـــین 
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  ..)١("األخرى
إن الهــدف األســمى الــذي رســمته النظریــة التولیدیــة  هــو معرفــة الطاقــة الكامنــة 

نیــة التــي فــي اللغــة علــى مســتوى التعبیــر ولــذلك تــأثرًا بــآراء المدرســة الفلســفیة العقال
منهجــًا عمیقــًا ال یعتمــد الوصــف، ) تشومســكي( ســادت القــرن الســابع عشــر، اتخــذ 

وٕانمــا التحلیــل والتفســیر للوصــول إلــى وضــع معــاییر تحــدد قــدرة اللغــة علــى الخلــق 
عــن طریــق قواعــد التولیــد والتحویــل، " نســق المعــاني"واإلبــداع واالبتكــار بإعــادة بنــاء 
ــذلك ُعــّدت النظریــة التحویلیــة التولیدیــة مــن أحــدث النظریــات التــي قــدمت تفســیرًا  ول

ــًا موضــوعیًا لنظــام اللغــة ووضــعت قواعــد مرنــة تصــلح ألي لغــة، ألنهــا قواعــد  علمی
تتسم بالشمولیة والعالمیة، وهـذه المرونـة فـي التقعیـد النظـري ضـروریة للنظـام اللغـوي 

والدراســـة،  الـــذي ینـــزع نحـــو التجـــدد والتكیـــف والتطـــور فضـــًال علـــى شـــمولیة التنـــاول
فــي الــدرس اللغــوي ممیــزًا بــین المیتودولوجیــا  میرســم المــنهج القــوی) تشومســكي(وغــدا 

والنظریــة، فقــد كــان اشــتغال البنیــویین ـ قبــل تشومســكي ـ منحصــرًا علــى وصــف 
االتجــاه ووضـــع نظریــات تقـــوم بتطبیـــق مجموعــة عملیـــات وٕاجــراءات علـــى العینـــات 

فـــي كتابـــه ) تشومســكي(ة الصــغرى، فأشـــار اللغویــة، مهمتهـــا معاینــة الوحـــدات الدالـــ
إلــى ضــرورة االهتمـام بــالمنهج الــذي یكمــن فـي الطــرق التــي تمكــن ) البنـى التركیبیــة(

یهــتم بالجهــاز الــداخلي ) تشومســكي(حــاء،  وغــدا المبحــث اللســاني مــع نمــن بنــاء األ
الـذي الذهني للمتكلمین بدًال من االهتمام بسلوكهم الفعلي، فلـم یعـد اإلنتـاج الكالمـي 

هــو عبــارة عــن سالســل فیزیائیــة بمفهــوم الفونولوجیــا قــادرًا علــى تقــدیم  تفســیر كــاف 
آللیات حـدوث التركیـب اللغـوي، ولـذلك اتجـه الـدرس اللسـاني، ال إلـى تحدیـد مـا هـو 
موجود من السالسل اللغویة السـلیمة فحسـب، بـل أیضـًا إلـى مـا یمكـن أن یوجـد مـن 

بــذلك یكــون . طة مجموعــة مــن القواعــد التولیدیــةالتراكیــب اللغویــة غیــر الالحنــة بواســ
قد انحرف بالدرس اللغـوي إلـى وجهـة جدیـدة تختلـف عـن وجهـة ) تشومسكي(موقف 

البنیـویین الـذین لـم یمیـزوا بـین صـورة النحـو، والوسـیلة التـي تقـود إلـى اكتشـافه، وهــو 
مـــا عكـــف تشومســـكي علـــى اتخـــاذه مبـــدأ للدراســـة اللغویـــة بحیـــث فـــرق بـــین المـــنهج 

لنظریــة وولــج بــذلك إلــى كــل مــا یشــكل العــالم الــداخلي الــذهني للمــتكلم، وشــأن كــل وا
نظریــة داللیــة فــإن النظریــة التولیدیــة، وصــلت إلــى البــاب المســدود، وٕان نجحــت فــي 

عجــزت عــن تفســیر  االكشــف عــن البنیــة العمیقــة لعــدد ال متنــاه مــن الجمــل إال أنهــ
جملـة واحـدة، وهـو مـا فسـح المجـال عدم التوافق بین معاني المفـردات المنتظمـة فـي 
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التولیدیــة التــي ارتكــزت ) تشومســكي(لنظریــة كــاتز وفــودر التــي تعتبــر مكمــًال لقواعــد 
علــى مــا یســمى بالمؤلفــات األساســیة لمعــاني الكلمــات وهــي مؤلفــات تتجــاوز الرمــوز 

وفودر ز فــي القواعـــد التولیدیـــة، وعلــى ضـــوء نظریـــة كـــات) تشومســـكي(التــي اعتمـــدها 
  : على النحو التالي" رجل"تحلیل كلمة  یمكن مثالً 
  ..بالغ+ ذكر + بشري + حي + معدود + محسوس + اسم 

وهكــذا بالنســبة للكلمـــات  )١(فقــط" الجــنس"بمؤلـــف " امــرأة"وتختلــف عنهــا كلمــة 
  ..األخرى

  )٢(: ـ نظریة الوضعیة المنطقیة في المعنى ٧
منطقیــــة، تصـــور معنـــى الكلمــــة أو الجملـــة عنــــد أصـــحاب نظریــــة الوضـــعیة ال

ینبنــي علــى نظــرات متباینــة، وٕان كانــت كــل نظــرة مــن هــذه النظــرات هــي عبــارة عــن 
امتـــداد معرفـــي ألفكـــار ســـبقتها وتأسســـت فلســـفتها علـــى جملـــة مـــن االنتقـــادات التـــي 
وجهها لها علماء اللغة عامة وأهـل المنطـق والفلسـفة خاصـة، مـن رواد هـذه النظریـة 

 /A)" أتــــــونیراث"والعــــــالم . لالمؤســـــــس األو " (M.Chilik)مــــــورتس شــــــلیك "
NEURATH)  وهمبـــــــــل ،(Hempel)٣(كارنـــــــــب "،  و( (Carnap)"ـــــــــرد "، و الف

" شــلیك"، ذهــب "(F. Waisman)فردریــك  وایزمــان "، و"(A.J.Ayer)جــولر أیــر 
إلــى أن معنــى قضــیة مــا، هــو طریقــة تحقیقهــا وذلــك بتــوفر شــروط  (1936-1882)

ذلـك الواقـع التجریبـي للمعنـى وهـو مـا  للتحقیق تكون على إثرها القضیة صادقة، من
ـــه  ـــة فـــي المعنـــى"وســـم نظریت ـــة " شـــلیك"، وقـــد وضـــع "بالنظریـــة التجریبی معـــاییر ثالث

ــــد معنــــى الكلمــــة الشــــيء فــــي  العــــالم (إمــــا باإلشــــارة إلــــى مســــماها المعــــّین : لتحدی
ــــر محمــــوالت )الخــــارجي ــــي تعتب ــــك الكلمــــات الت ــــرادف ویخــــص ذل ، أو بالتكــــافؤ والت

أو باالســـتخدام فـــي الســـیاق اللغـــوي وذلـــك خـــاص  …شـــجرة، ،ربـــعم:تجریبیـــة مثـــل
وغیرهــا مــن الصــیغ  …إذا، اآلن،:بالكلمــات التــي ال تعتبــر محمــوالت تجریبیــة مثــل

.. ؟"التحقیــق"بمصــطلح " شــلیك"مــاذا یعنــي  . التــي ال معنــى لهــا إال داخــل الســیاق
لقضــیة فــي یعنــي مطابقـة المعنــى للواقــع ممایــدل علـى صــدق ا" شــلیك"التحقیـق عنــد 

                                                        
 ،١٨/١٩، جملة الفكر العريب املعاصر العدد ٢٦ص : موريس أبو ناضر، مدخل إىل علم الداللة األلسين )١(

  .١٩٨٢السنة 
  .١٢٨إىل  ١٢٥يف فلسفة اللغة، ص. فهمي زيدان حممد. د )٢(
عمًال يف غاية األمهية، خاصة وأن سعي هذا وجيا احلديثة قد عد ليف جمال السيميو " نبكار "إن إسهام  )٣(

املقدمة مازن الوعر، ) علم اإلشارة ـ بيار جريو ـ الوعي(العامل الفيلسوف كان يتجه إىل بناء لغة مثالية، 
  .١٥ص 
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ـــك غایـــة بعیـــدة  طالواقـــع التجریبـــي، وال یشـــتر  ـــالمعنى القـــوي فتل أن یكـــون التحقیـــق ب
التحقیــــق بــــالمعنى الضـــعیف، أو مــــا ســــماه بإمكــــان " شـــلیك"الحصـــول وٕانمــــا یعنــــي 

وهــو المعنــى الــذي : إمكــان تجریبــي: نوعــان" شــلیك"واإلمكــان كمــا یوضــح . التحقیــق
وهـــو مـــا یطـــابق قواعـــد التركیـــب : منطقـــي وٕامكـــان ،یتســـق وقـــوانین الواقـــع والطبیعـــة

" شـلیك"استخدامنا المألوف للكلمات وفق نسـق صـحیح، والحقیقـة أن نظریـة و والنحو 
توقفـــت عــــن العطـــاء العلمــــي وتقـــدیم التفســــیرات الكافیـــة لتمثــــیالت مـــن المعنــــى لــــم 

فــي تفســیر " شــلیك"تخضــع لقواعــد هــذه النظریــة ومعاییرهــا، وذلــك النحصــار نظریــة 
ذات الواقــع الحســي بینمــا وجــدت قضــایا وصــیغ ال یشــملها اإلدراك الحســي  الكلمـات 

أن ال " شــلیك"المباشـر لكنهــا محققــة المعنــى مثــال ذلــك تركیــب الــذرة الــذي قــال عنــه 
  .معنى له

ـــــــأتي بعـــــــد  ـــــــونیراث"العالمـــــــان  " شـــــــلیك"وی " همبـــــــل"، و)١٩٤٥-١٨٨٢" (أوت
المعنــى ال یرتـــد إلـــى  ا إلــى معیـــار جدیــد یعتمـــد فــي رصـــدیـــ،  اللــذان دع)-١٩٠٥(

وتعنــي " بروتوكــول"وٕانمــا یرتــد إلــى قضــیة " شــلیك"الواقــع التجریبــي كمــا كــان یقــول 
تســجیل دقیــق لمـــا عانــاه المــتكلم فـــي خبرتــه، ویشــترط فـــي هــذه القضــیة أن تصـــدر 
بضــمیر المــتكلم وتلحــق كـــل جملــة بحســب اتســاقها مـــع جمــل بروتوكــول ســـبق وأن 

تنــافرت معهــا كــان الحكــم بكــذبها وعــدم تحققهــا،  قبلناهــا وذلــك للحكــم بصــدقها، وٕان
، هاهنــــــــــا هــــــــــو معیــــــــــار االتســــــــــاق "نیــــــــــراث وهمبــــــــــل"فالمعیـــــــــار الــــــــــذي اعتمــــــــــده 

(consistance).  
بعـــد جملـــة أفكـــار قـــدمها حـــول تصـــوره لمعنـــى )  ١٩٧٥-١٨٩١(أمـــا كارنـــب 

الجملــة أو القضــیة، انتهــى إلــى رد ذلــك إلــى الواقــع التجریبــي وذلــك بعــد إدراكــه أن 
  .هي حاملة لواقع ومعبرة عنه ولیس عبارة فقط عن تراكیب وأنساق لغویة اللغة

وبــالرغم ممــا وجهــت لنظریــة الوضــعیة المنطقیــة مــن انتقــادات، إال أنهــا قــدمت 
للدرس الـداللي الحـدیث طرقـًا أخـرى للبحـث عـن المعنـى تتسـم بـالعمق فـي التحلیـل، 

الحســیة لألشــیاء وهــو  وٕان كـان أصــحاب هــذه النظریــة قـد وقعــوا تحــت ســلطة النظـرة
ــة وذلــك مــا ســوف . مــا جعلهــم یخلطــون بــین البحــث فــي المعنــى وبــین صــدق الجمل

خــذ شــدیدة أدت إلــى تعــدیل فــي مــواقفهم بحیــث عزفــوا عــن آیعــرض نظــریتهم إلــى م
القــول بمبــدأ التحقیــق التجریبــي بــالمعنى القــوي، إلــى القــول بمبــدأ التحقیــق التجریبــي 

ـــك ن ـــي ذل ـــالمعنى الضـــعیف، ویعن ـــى الجمـــل والكلمـــات والقضـــایا ب ســـبیة تحقیـــق معن
واسـتحالة تحقیقهــا تحقیقــًا مطلقــًا تامــًا بینمــا ظـل موقــف القــائلین باالتســاق فــي الحكــم 
بصدق ومعنى  الجملة ثابتًا، بالرغم من المالحظات الكثیـرة التـي وجهـت إلـیهم وهـو 
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الـذي " تحقیـق"ما جعل موقفهم یضعف مما أدى إلى إجـراء تعـدیل فـي  المصـطلح  
ألفریـد "وسوف ینشأ اتجاه آخر علـى یـد  (confrmation)استبدل بمصطلح تدعیم 

  ..(F. waisman)) فردریك وایزمان(و"  (Ayer)جولزیر 
إلــى أنــه ال یكــون للجملــة معنــى إال إذا أمكــن تــدعیمها إلــى درجــة  "أیــر"یــذهب 

لمعنــى الجملــة  وال یعــد هــذا تحدیــدًا تامــاً . كبیــرة بإشــارتها إلــى واقــع یمكــن مالحظتــه
وٕانمـا مجــرد تـدعیم لهــا، بحیـث یكــون لهـا احتمــال كبیـر فــي المعنـى المحــدد بواســطة 
التــدعیم، خاصـــة وأن الجملـــة مســـندة إلـــى ضــمیر المـــتكلم وبالتـــالي فهـــي تعبـــر عـــن 

إلـى قناعـة علمیـة تـتلخص فـي االمتنـاع " أیـر"إحساسات وٕادراكـات ذاتیـة وقـد وصـل 
ملـة، وربـط ذلـك  المعنـى بمجموعـة الخبـرات التـي عن اعتماد معیار عام لمعنـى الج

تحققـت بفعـل المالحظـة المباشـرة عـن طریـق التحقیـق التجریبـي الـذي یصـدقه الواقـع 
  )١(.وحتى في هذه الحالة تصدق الجملة صدقًا احتمالیًا ال صدقًا تاماً 

ولكــن بأسـلوب مختلــف وذلــك بدعوتــه " أیــر"فقــد ســار علـى نهــج ) وایزمــان(أمـا 
بحث عن مكافئ تام یشرح معنى الجملة سـیبقى مفتوحـًا ألنـه نـاقص، ذلـك إلى أن ال

ـــة المطلـــوب رصـــد معناهـــا تحـــوي علـــى حـــاالت ج ئیـــة یصـــعب حصـــرها ز أن الجمل
وتحدیـــدها، كمـــا أن التركیـــب المعـــد إلقامـــة تحقیـــق القضـــیة لـــن یكـــون هـــو التركیـــب 

ضــیف األخیــر المناســب، وٕانمــا قــد نحصــل علــى تركیــب جدیــد یشــرح أو یحلــل أو ی
معـان جدیـدة وبـالرغم مـن الجهـود المضـنیة فـي البحــث . إلـى معنـى الجملـة األصـلیة

عن تصور ثابت للمعنى بقي البحث بـین دور وآخـر یفاجـأ، بمسـائل جدیـدة مرتبطـة 
، فیخـوض مـن أجـل تفسـیرها وتحلیلهـا ودراسـات مستفیضـة، فــالقول "المعنـى"بمسـألة 

أدى  إلــــى البحــــث حــــول، ماهیــــة  باعتمــــاد معیــــار التــــرادف لتحدیــــد معنــــى القضــــیة
لمعنــى  اً یقـدم التـرادف تفسـیر ال بـالطبع  .. التـرادف، وهـل التـرادف خـال مـن المعنـى؟

الجملـة حتــى یكــون للجملـة المرادفــة معنــى كـذلك، وهــو یحتــاج إلـى إیجــاد مكــافئ لــه 
  .. في المعنى، وهكذا یقع الدرس في هذا المجال، في حلقة  مفرغة

                                                        
يت عليها قواعد النظرية املنطقية يف املعىن، تقدم الصورة احلقيقية ساإلشارة إىل األسس الفلسفية اليت أر  إن )١(

الواقع الفيزيائي لإلنسان وإمنا يف  تسمية فة اللغة اليت ال تقتصر على اإليصال واإلبالغ فحسب أولوظي
ا تتناول اللغة يف شكلها هذا فهم  الواقع وخلقه باستمرار،  وتستأثر هذه النظرية باالهتمام املتزايد لكو

  ... السياقي املتعدد
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  )١(:یةـ النظریة البراجمات ٨
مــن نظریــة أصــحاب ) (CH. Pierce)تشــارلز بیــرس ـ (قریبــة هــي نظریــة 

الوضــعیة المنطقیــة وذلــك فــي اعتمادهــا علــى المالحظــة الحســیة المباشــرة، وتحقــق 
ألنهـا تعـد تـدعیمًا ) بیـرس(إلـى نظریـة ) أیـر(المعنى في الواقع التجریبـي، وقـد أشـار 

یتـألف مـن تصـورنا آلثـاره العملیـة أن تصـورنا لشـيء مـا ) بیـرس(لرأیه وموقفـه، یـرى 
فالطـــابع الـــوظیفي للشـــيء هـــو الـــذي یحـــدد تصـــورنا حولـــه فالتیـــار الكهربـــي مـــثًال ال 
: یعنــي مــرور موجــة غیــر مرئیــة فــي مــادة مــا وٕانمــا یعنــي مجموعــة مــن الوقــائع مثــل

ـــة، وٕاذن فمعنـــى لفـــظ  ـــي أو أن یـــدق جـــرس أو أن تـــدور آل إمكـــان شـــحن مولـــد كهرب
هـو إثبـات المعـادل المـادي للشـيء، " بیـرس"عله، ویبقى هّم نظریة هو ما تف" كهرباء"

حتـى یتحقــق معنــاه، فمــع أن الكهربـاء غیــر مرئیــة فــال یمكـن أن ننفــي وجودهــا وٕانمــا 
أن التصـورات التـي ال تنـتج عنهـا آثـار، " بیـرس"ننظر إلى آثارها العملیة ولذلك رأى 

، التــي تقتــرب منهــا )٢(ســلوكیةال) بلومفیلــد(ال معنــى لهــا، وقــد أوضــحنا فــي نظریــة  
، مــن حیــث المبــدأ، كیــف عجــزت معاییرهــا عــن تقــدیم تفســیر كــاف )بیــرس(نظریــة 

) بیـرس(لجمل وعبارات ال یبدي أمامها المتلقي أیة استجابة، هل یعنـي ذلـك حسـب 
أهـــم فیلســـوف مؤســـس لعلـــم ) بیـــرس(أنهـــا ال تشـــتمل علـــى معنـــى، ومـــع ذلـــك یبقـــى 

ـــم تقـــدر جهـــوده حـــق  ـــه ســـنة اإلشـــارات ل ، حیـــث اســـتثمر ١٩١٤قـــدرها إال بعـــد موت
العالمـان رومـان جاكسـون وشـارل مـوریس جهـوده فـي علـم  اإلشـارات فحـاوال تطبیـق 
نظریاتــه علــى علــم اللغــة  العــام، وال یمكــن أن نغفــل تلــك التصــانیف التــي وضــعها 

حـــول اإلشـــارات محـــددًا فـــي ذلـــك نظامـــًا ســـیمیائیًا یضـــم العالمـــات اللغویـــة ) بیـــرس(
ـــ ـــة، ومـــا یلفـــت االنتبـــاه فـــي حـــدیث وغی عـــن اإلشـــارات هـــو ربطـــه ) بیـــرس(ر اللغوی

لإلشارة مع مدلولها من جهـة والمرسـل إلیـه مـن جهـة ثانیـة إذ قـد تكـون اإلشـارة رمـزًا 
(symbole)  أو إیقونــة(Icone)  أو قرینــة(Indice) وأثنــاء عملیــة التواصــل قــد ،

ـــارة أخـــرى أ ـــارة رمـــزًا وت ـــة، یتوقـــف اســـتعمال تســـتعمل اإلشـــارة نفســـها ت ـــة أو قرین یقون
ـــــداللتها االصـــــطالحیة فرمـــــز  ـــــة مســـــبقة ب ـــــالغ علـــــى معرف اإلشـــــارة للتواصـــــل  واإلب

على سبیل المثال هو إشارة طبیعیة أو قرینة قـد تـدل علـى النـار أو عالمـة " الدخان"
  ..)٣("تدل على الخطر أو رمز االتصال كما عند بعض قبائل الهنود الحمر

                                                        
  .٩٧حممود فهمي زيدان ، يف فلسفة اللغة، ص .د )١(
  .، للعامل األمريكي بلومفيلد٦٣ص " النظرية السلوكية": انظر )٢(
، جملة الفكر ٥١-٥٠ص  ،، بسام بركة"اإلشارة، اجلذور الفلسفية والنظرية اللسانية"ذلك يف مقال : انظر )٣(

  .١٩٨٤، سنة ٣١-٣٠العدد رقم  ،العريب املعاصر



- ١٠٢ -  

  )١(" :كواین مور ـ:"ـ نظریة  ٩
أن تصـــور معنـــى كلمـــة أو جملـــة یمـــر عبـــر  (G.Moore)یـــرى جـــورج مـــور 

التقسـیم والتمییــز وعلـى معــاییر ثــالث : إجـراءات تحلیــل صـحیح یقــوم علـى خطــوتین
بالتقســیم، تحلیــل تصــور ) مــور(ویقصــد . التكــافؤ المنطقــي والترجمــة والتــرادف: هــي

مركــب مــن جملــة تصـــوراته  معنــى مــا إلــى مؤلفاتــه ویعنــي ذلـــك أن تصــور المعنــى
بتصــنیفات أصــحاب النظریــة التحلیلیــة الــذین قســموا ) مــور(الجزئیــة، وشــبیه تقســیم 

أمــا التمییــز فلــه ارتبــاط عنــد . )٢(معنــى الكلمــات إلــى مــا  یؤلفهــا، مــن ســمات داللیــة
ـــــك بإحصـــــاء جملـــــة ) جـــــورج مـــــور( باســـــتخدام الكلمـــــة فـــــي الســـــیاق  اللغـــــوي  وذل

مـــة الحاملـــة لتصـــور المعنـــى موضـــوع البحـــث، ومحاولـــة االســـتخدامات الممكنـــة للكل
جمــع الخصــائص المشــتركة التــي تجمعهــا وتمیزهــا عــن المعنــى الــذي نحــن بصــدد  
ــــق ذلــــك تمیــــز تصــــور المعنــــى عمــــا عــــداه مــــن التصــــورات  البحــــث عنــــه، وٕاذا تحق

  ..األخرى
أمــا معــاییر التحلیــل الصــحیح فهــي تهــدف إلــى إیجــاد معــادل داللــي للمعنــى، 

موضــوع (یعنــي تحلیــل مقــارب لتصــور المعنــى " مــور"لتكــافؤ المنطقــي عنــد فمعیــار ا
إلـــى جملـــة تصـــورات أخـــرى تكافئـــه وتســـاویه وذلـــك مـــن أجـــل التحقـــق مـــن ) البحـــث
  ..المعنى

أمـــا معیـــار الترجمـــة فلـــیس یعنـــي نقـــل كلمـــة مـــن لغـــة إلـــى أخـــرى وٕانمـــا یعنـــي 
ذلـك تسـاو فـي ترجمة التصور إلى تصورات تصل معـه إلـى حـد التكـافؤ وینـتج عـن 

فالترجمــة تفضــي إلــى ". التــرادف"المعنــى بــین التحلیــل وموضــوعه، وهــو مــا یســمى بـــ
  . التكافؤ الذي یفضي بدوره إلى الترادف

مــن تقــدم فــي البحــث حــول المعنــى إال أنهــا ) مــور(وبــالرغم ممــا ســجلته نظریــة 
تعرضـــت لمآخـــذ  وانتقـــادات كثیـــرة كانـــت وراء نشـــوء نظریـــات أخـــرى قـــدمت البـــدیل 

الـذي )  (W.V.Quine 1908)كـواین (ومـن تلـك النظریـات نظریـة ) مـور(لنظریة 
الــذي ) مـور(مــن حیـث انتهـى عنــده ) كـواین(، بـدأ )(Carnap)كارنــب (تتلمـذ علـى 

ــًا ویســمى : قــال أن تصــور معنــى الكلمــة هــو اإلتیــان بتصــورات أخــرى تكافئــه منطقی
قـة مفرغـة أشـرنا إلیهـا مـن قبـل المعنى الناتج ترادفًا، ولكنه یجـد نفسـه قـد وقـع فـي حل

ــــان  ــــى اإلتی ــــى یعتمــــد عل ــــة وهــــو أن المعن ــــة الوضــــعیة المنطقی ــــد أصــــحاب نظری عن

                                                        
  .١٠٥-١٠٣-١٠٠-٩٩ص : حممود فهمي زيدان، يف فلسفة اللغة.د )١(
  .٧٢ص  ،"النظرية التحليلية"انظر  )٢(
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بترادف، لكن الترادف غیر ممكن إال إذا كـان المعنـى قـد اسـتقر فـي ذهننـا مـن قبـل، 
فخاض كواین بحثه األول في مسألة الترادف كأساس للبحـث عـن المعنـى، فاسـتعان 

ریــة الســلوكیة التــي تنبنــي علــى مبــدأي المنبــه واالســتجابة؛ أي فــي بــادئ األمــر بالنظ
أن معنـى جملـة مـا بالنسـبة لشـخص مـا تحـدده مجموعـة المنبهـات التـي تفضـي إلـى 

، بــذلك أن القــول بـــأن جملــة مــا أو كلمـــات )كــواین(تقبــل الشــخص للجملــة، ویعنـــي 
كـل الجمـل أو تعتبر مترادفة إذ حققت استجابة واحدة، ولكن هذه النظریـة ال تشـتمل 

ذلـك أن أسـاس تصـور ) لبیـرس(الكلمات، كما أوضحنا ذلك في النظریة البراجماتیـة 
المعنـى ـ عنـد هــذه النظریـة ـ نفســي،  وبالتـالي، یختلــف مـن شــخص آلخـر، فعــّدل 

نقــول عــن جملتــین أو كلمتــین ). الصــدق(مــن نظریتــه واعتمــد علــى معیــار ) كــواین(
. دقاتاة صــدق واحــدة، وكانتــا تشــترك فــي المصــأنهمــا مترادفتــان إذا كانتــا لهمــا قیمــ

إلـى مــا آلــت ) كــواین(یــربط تصـوره حــول المعنـى بتحققــه فـي الواقــع، ویرتـد) كـواین(و
ویقــــر بصــــعوبة البحــــث عــــن المعنــــى ) شـــلیك(إلیـــه نظریــــة المعنــــى التجریبــــي عنــــد 

  .. باعتماد معیار الترادف
  ).- (Frege) )١(فریجة (ـ داللة العوالم الممكنة عند 

ـــ ـــى مســـتوى النظریـــة، وٕانمـــا ) فریجـــة(م یرتـــق ل بأفكـــاره حـــول تصـــور المعنـــى إل
  . ألهمیة ما طرحه في هذا المجال ارتأینا اإلشارة إلیه

فـي بحثـه حـول المعنـى هـو افتراضـه لوجـود عـالم داللـي ) فریجة(ما یمیز فكر 
لقــد تبلــورت فكرتــه هــذه منــذ أن أثبــت .. إلــى ذلــك؟) فریجــة(كیــف وصــل  . مســتقل

یــز بــین معنــى اســـم العلــم وٕاشــارته، بحیـــث فــرق بــین االســـم ومســماه مــن جهـــة التمی
وداللتـه مـن جهــة ثانیـة، وخلــص إلـى أن المســمى لـیس هــو المعنـى، وهــو مـا اســتقر 
لدى علماء األلسنیة والداللـة المحـدثین فیمـا یخـص األسـماء كلهـا الدالـة علـى معنـى 

ة الحســـیة التـــي تنشـــأ عـــن إلـــى التمییـــز بـــین الصـــور ) فریجـــة(أو علـــى ذات، ارتقـــى  
إدراك ضـمني سـابق لشـيء مــا أوتـوهم هـذا اإلدراك، وهــذه الصـورة تخـتلط بالمشــاعر 
ـــذلك یختلـــف اإلدراك الحســـي مـــن شـــخص آلخـــر  فكانـــت  ـــة، ول واالنطباعـــات الذاتی
عندئـٍذ الصــورة الحســیة ذاتیــة، أمـا المعنــى فلــه موضــوعیته واسـتقالله ومــن هنــا تــأتي 

  )٢(ض  عالم المعانيمن افترا) فریجة(فكرة  
بحیــــث یكــــون الســــعي الكتشــــافه  ال لخلقــــه، وهــــو مــــا طرحــــه العــــالم الفرنســــي 

                                                        
  .١١٧-١١٦-١١٥الصفحة : حممود فهمي زيدان، يف فلسفة اللغة.د )١(
خاصة، انظر علم اإلشارة، ) فرجية(أخذت السيميولوجيا احلديثة أبعادها الفلسفية على يد الفيلسوف  )٢(

  .١٥ص  ،السيميولوجيا، بيار جريو
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فــي العــالم الــداللي ) فریجـة(، وقــد میــز  )١("البنیـة الداللیــة"فــي موضــوعه ) غریمـاس(
  : ثالثة عوالم هي

، )عــــالم التصــــورات واألفكــــار(والعــــالم الــــذاتي ) عــــالم األشــــیاء(العــــالم المــــادي 
 possible)بوجـود داللـة العـوالم الممكنـة ) فریجـة(إال أن افتراض  . نيوعالم المعا

world semantics) )قــد قوبـــل باالنتقــاد وذلـــك الســتحالة الحـــدیث عــن عـــالم  )٢
نفســـه قـــد أعلـــن أن المعـــاني ) فریجـــة(وقـــد كـــان  . غـــامض ال نعـــرف كیـــف نكتشـــفه

لمـــة أو لیســـت فـــي حاجـــة إلـــى البحـــث عـــن معیـــار بفضـــله نســـتطیع تحدیـــد معنـــى ك
جملــة مــا، ولكــن یجــب أن ننطلــق مــن مبــدأ أن فكــرة معنــى كلمــة هــي فكــرة معروفــة 
لــدى كــل مـــن یــتكلم اللغـــة، وبالتــالي فهــي متروكـــة العتبــارات أخـــرى تتضــح  بفعـــل 

  . االستخدام لعناصر اللغة والتعامل في مجال اإلبالغ والتواصل
عنـى لـه، قـد أخـذ وجملة القول، أن البحث عـن مالـه معنـى فـي اللغـة  ومـا ال م

مـن فكـر العلمــاء المحـدثین كثیـرًا ومــا اسـتقر لــدیهم هـو صـعوبة المســلك نحـو تحدیــد 
معنـــى الجملـــة، تحدیـــدًا تامـــًا، واســـتحالة إقامـــة معیـــار صـــارم ثابـــت یمكـــن بواســـطته 

  :رصد داللة الجملة، وما یمكن تسجیله
لك أ ـ إن البحث في داللة الجمل أو القضایا، بحث یتسم بالخطورة  وذ

لطبیعة اللغة التي تنزع نحو التطور والتجدد  وترفض أبدًا منطق 
  "..المعیاریة"

ب ـ إن ما توصل إلیه العلماء في مجال بحثهم عـن المعنـى، یفتقـر إلـى طـابع 
الشــمولیة والعمــوم ولــذلك وجــدت ثغــرات فــي نظریــاتهم التــي ضــعفت علــى 

  .. إثرها وزال تأثیرها
أو مطابقـة الواقـع أو معیـار االّتسـاق أو معیـار ج ـ إن اعتماد معیـار التحقیـق  

التـدعیم كمـا نـادى بـذلك العلمـاء ـ الـذین استعرضـنا أفكـارهم ـ یـربط اللغـة 
ــــى وهــــو مــــا فــــتح  ــــة، والمالحظــــة المباشــــرة للمعن ــــالتحقیق المــــادي للدالل ب

  .. ، بالنسبة للقضایا أو الجمل"الصدق والكذب"المجال العتماد معیار 
هــدف إثبــات معنــى محــدد للكلمــة أو الجملــة، كــان دأب  د ـ إن النــزوع نحــو

علمــاء اللغــة والفلســفة والمنطــق، آخــذین فــي ســبیل ذلــك، بمســتویین اثنــین 
ـــــب ومســـــتوى المضـــــمون وهمـــــا معیـــــاران أساســـــیان : همـــــا مســـــتوى التركی

                                                        
  .٩٧، ص ١٩٨٢، سنة ١٨/١٩يف جملة الفكر العريب املعاصر، عدد " الليةالبنية الد"انظر مقالة  )١(
  ..٣٥١عبد القادر الفاسي الفهري، انظر اللسانيات واللغة العربية، ص .د )٢(
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لداللـــة الجملـــة أو الكلمـــة، وٕانمـــا  لولكنهمـــا ال یكفیـــان لتحدیـــد شـــامل كامـــ
فــي اعتبارهــا عــالم المــتكلم وعــالم المتلقــي  وجــب تظــافر عــدة أنظمــة تأخــذ

   …وطبیعة الخطاب وعناصره، والمقام الذي یجمع ذلك كله
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  : الباب الثاني 
  

  دي ــة عند اآلمـــالدالل
  
  

  .جهود العرب القدامى  في الدراسات الداللیة: الفصل األول
  .العالمة اللسانیة عند اآلمدي: الفصل الثاني

  .الخطاب البالغي عند اآلمدي: لثالثالفصل ا
  .الحقیقة والمجاز عند اآلمدي: الفصل الرابع
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  : ولالفصل األ
  جھود العرب القدامى  في الدراسات الداللیة

  الشافعي ـ الجاحظ ـ ابن جني ـ ابن سینا ـ الجرجاني 
  
  

  : تمھید
مكــن عــزل ممــا یكــاد یجمــع حولــه جــل علمــاء اللغــة واألدب المحــدثین أنــه ال ی

الــنص عــن ســیاقه الحیــوي الــذي نشــأ فــي أجوائــه وتــأثر بمناخــه المعرفــي، بــل لولــوج 
ـــتحكم فـــي نتـــاج  ـــي ت ـــة  تفكیكـــًا یبـــرز األصـــول الت ـــنص العـــام وتفكیـــك بنیت فضـــاء ال
العصـر المعرفـي واإلضــافات التـي جـاء الــنص بهـا وأبعادهـا الفلســفیة، وجـب مراعــاة 

: أو اتخـذ موقفـًا إزاءهـا یقـول مطـاع الصـفدي الروافد المعرفیـة التـي أفـاد الـنص منهـا
ربولـــوجي العــــام ثال یمكـــن تأویـــل نـــص إال باســـترجاع الســـیاق اللغـــوي والبیئـــي واالن"

، ثــم إن مفهــوم التــراث المعرفــي ال ینحصــر زمانیــًا )١("الــذي نمــا وترعــرع الــنص فیــه
 Hans – Gorg)فــي الماضــي، وٕانمــا المفهــوم الحــدیث الــذي بلــوره غــادامیر 

Gadamer)   ،هــو امتــزاج التــراث مــع ذاتیــة الباحــث عنــه والملــتمس ألســس بنائــه
وهـــذا التـــراث الحاصـــل كـــل  مشـــكل مـــن جدلیـــة الحاضـــر مـــع الماضـــي، فـــال وجـــود 
لتراث ساكن ألنه ال جدوى منه وٕانمـا الفهـم المعاصـر المتوافـق وكینونتنـا الراهنـة هـو 

ن رواسـب ثقافیـة محمولـة الذي یعطي للتراث أبعاده وذلك بمـا یتحـدد علـى أساسـه مـ
فـــي وعـــاء لغـــوي، ومعنـــى ذلـــك أن مســـاءلتنا للتـــراث العربـــي تقـــوم علـــى أســـاس مـــن 
الحوار العادل إذ یتحول التـراث إلـى ذات محـاورة تمتلـك رواسـبها الثقافیـة ذات أبعـاد 

مل كـل خصـائص الوجـود تمعرفیة وفلسفیة، وتقوم ذاتنـا المحملـة بمعـارف مسـبقة تشـ
ــا إلــى الثقــافي العلمــي الــر  اهن وبــذلك ینتفــي أي تســلط مــن أي طــرف، وتتغیــر نظرتن

                                                        
  .١٩٨٤ـ ٣٠/٣١ـ عدد   ٤ريب املعاصر ص عاسرتاتيجية التسمية، التأويل وسؤال الرتاث ـ جملة الفكر ال )١(
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: اللغة الحاملة للفكر التراثي عن كونها كومـة رمـوز خالیـة مـن أي عمـق داللـي ذلـك
إن إرجــاع الــنص إلــى مجــرد كومــة رمــوز  العمــق داللــي  وراءهــا هــو مــنهج مــادي "

م الــدالالت سـاذج، یریــد أن ینــاقض المــنهج التجریــدي السـاذج كــذلك الــذي یجــرد عــال
، وفــي هــذا )١(بمعــزل عــن الــنص وســیاقه الحیــوي الــذي  قیــل أو خــط ضــمن إطــاره

اإلطــار النظــري العــام تــأتي ضــرورة تحدیــد المنــاخ المعرفــي الــذي أنــتج فیــه اآلمــدي 
مــن مفــاهیم داللیــة ولســانیة علیــه ، بمــا اشــتمل "اإلحكــام فــي أصــول األحكــام"كتابــه 

یــة معینـة فــي التعامـل مــع النصـوص اللغویــة تسـتند ـ بــالطبع ـ إلـى مــنهج یملـك رؤ 
وتأویــــل داللتهــــا بمــــا یتوافــــق والــــوعي بعمــــق الحــــدث اللغــــوي مكتوبــــًا أو منطوقــــًا أو 
مسـموعًا، خاصـة إذا علمنـا أن اآلمـدي عـاش فـي عصـر الملخصـات للنتـاج التراثـي 
ا المتقــدم الــذي تــأثر بحركــة النقــل فــي القــرنین الثــاني والثالــث الهجــریین واللــذین شــهد

ترجمــة لعلــوم وآداب الیونــان والفــرس وغیرهمــا مــن األقــوام، وظهــر جلیــًا أثــر الفلســفة 
الیونانیــة عامــة والمنطــق األرسطوطالیســي خاصــة فــي مؤلفــات علمــاء األصــول مــن 

فضــــًال عــــن الفالســــفة المســــلمین الــــذین اتخــــذوا مواقــــف متباینــــة مــــن . )٢(المتكلمــــین
نهج المعرفــي الــذي اعتمــده اآلمــدي فــي المنطــق الیونــاني، فحرصــًا منــا لمقاربــة المــ

ــــا نســــا ــــرآن الكــــریم، عجن ــــي الق ــــة الخطــــاب اللغــــوي ف ــــه التأویلیــــة لبنی ل ئتقــــدیم قراءات
مجموعــة مـــن العلمـــاء الـــذین افتخـــر بهـــم عصــرهم، وذلـــك بمـــا قـــدموه مـــن عطـــاءات 
أســـهمت بشـــكل بـــارز وواضـــح فـــي بلـــورة العلـــوم اإلنســـانیة فـــي شـــتى مجاالتهـــا فـــي 

د اعتمـــدنا فـــي ســـبیل ذلـــك التـــدرج الزمنـــي بـــدءًا بـــالقرن الثـــاني العصـــر الحـــدیث، وقـــ
الهجـري وانتهـاًء إلـى القـرن الـذي سـبق اآلمـدي، وحـددنا مجـاالت معرفیـة تتبـاین مــن 
قـرن آلخـر، ففـي مجـال علـم أصـول الفقـه اخترنـا الشـافعي ـ رضـي اهللا عنـه ـ لكونـه 

رآن الكــریم، معتمــدًا أول مــن ســن قواعــد عامــة الســتنباط األحكــام والــدالالت مــن القــ
أساســًا علــى القیــاس والفهــم العمیــق لمعــاني اللغــة العربیــة، وقــد كــان اعتمادنــا إلبــراز 

: خاصـة، وملخصـه كتـاب" الرسـالة"إسهامات الشافعي في مجال الداللة على كتابـه 
وبمـا أن البالغـة وفـن الـنظم لهـا صـلة أساسـیة بعالقـة اللفـظ بــالمعنى " أحكـام القـرآن"

فـــي كتـــابي   ةالداللـــة الســـیاقیة، أبرزنـــا إســـهامات علمـــاء البالغـــة ملخصـــوالتركیــب ب
إال أن القـرن الخــامس الهجــري "  الحیــوان"، خاصــة وكتـاب "البیــان والتبیـین"الجـاحظ 

ـــاهر  ـــد الق ـــنظم وهـــو عب ـــذ فـــي مجـــال ال ـــه حـــس لغـــوي ناف ـــذ ل قـــد شـــهد بـــروز عـــالم ف
ـــل اإلعجـــاز"الجرجـــاني فـــي كتابـــه  ـــم نكتـــف بالجـــاحظ ك"دالئ مســـهم فـــي إرســـاء ، ول

                                                        
  .٥-٤السابق، ص مطاع الصفدي، املرجع  )١(
األحكام يف "، واآلمدي يف كتابه عنده سنعرض هلذه الفكرة يف مبحثنا حول الشافعي ، وطرق االستدالل )٢(

  ". أصول األحكام



- ١١١ -  

نظریـة بالغیـة ذات أهمیــة بالغـة لكــون عبـد القـاهر قــد تخطـى المفــاهیم األولیـة التــي 
كانــت معروفــة بهــا البالغــة العربیــة إلــى مفــاهیم جدیــدة ال زالــت أحكامهــا نافــذة إلــى 

 …یومنــا هــذا رغــم تقــادم األزمــان وبعــد المســافة بیننــا وبــین صــاحبها ـ الجرجــاني ـ
جلــَي فیـه بعـض األحكــام نل" الخصـائص"ا عنــد صـاحب كتـاب وقبـل الجرجـاني توقفنـ

اللغویة التي أضحت سننًا مطردة في فن اإلنشاء والتعبیـر اللغـویین، وال تخفـى علـى 
أي مطلـع علـى التــراث اللغـوي العربـي مكانــة ابـن جنـي فــي التأسـیس لبنیـة الخطــاب 

یاتهـا فـي التشـكیل اللغوي، بما أرساه من نظریات في اللغـة انبنـت بطـول المعاینـة آلل
الحرفـي واللفظــي والســیاقي، تــنم عــن امـتالك حقیقــي ألدوات المســاءلة اللغویــة لســنن 
العــرب فــي كالمهــا، وآخــر مــا ختمنــا  بــه رســم األجــواء المعرفیــة التــي وال شــك أفــاد 
منهـا اآلمـدي ـ هـو الشـیخ  الـرئیس ابـن سـینا فرصـدنا عطاءاتـه التـي تخـص الداللـة 

ــــه ــــه "قینمنطــــق المشــــر : "فــــي كتب ــــارة"، وكتاب ــــه " الشــــفاء"، و"العب ــــم كتاب اإلشــــارات "ث
وقد حاولنا في كل ذلك  أن نقدم مجمل اإلسـهامات فـي مجـال الـدرس ".. والتنبیهات

اللغوي عامة والداللي على وجـه الخصـوص التـي یكـون علـي بـن محمـد اآلمـدي قـد 
اإلحكـام، وقـد  أفاد منها إفادة تدل على النضج المنهجي الذي وسم أبحاثه فـي كتابـه

اكتفینا عند بعض المتقـدمین ـ ممـن وقـع علـیهم اختیارنـا كنمـاذج لقـرن معرفـي معـین 
ــ بــبعض كتــبهم عــن الــبعض اآلخــر وذلــك خاضــع للبرنــامج الــذي ســطرناه حیــث ال  ـ
ینبغـــي أن نخــــوض فــــي مباحــــث الداللــــة عنــــد عــــالم مــــن هــــؤالء المتقــــدمین خوضــــًا  

ي عكفنــا فیــه علــى تجلیــة جهــود اآلمــدي شــامًال وعمیقــًا وكأنــه موضــوع البحــث الــذ
اللســانیة والداللیــة، واضــعین مقاربــة علمیــة نحــاول مــن خاللهــا ممارســة فعــل الحفــر 
والبنــــاء فــــي عطــــاءات اآلمــــدي اللغویــــة بنــــاء ال یســــلب التــــراث اللغــــوي خصائصــــه 
وســـماته وأبعـــاده المعرفیـــة، كمـــا ال یقـــدم تقـــدیمًا مشـــوهًا ومزیفـــًا نتیجـــة لتلـــك األدوات 

ـــدنا مـــن خاللهـــا جـــدًال معرفیـــًا لغویـــًا نراعـــي فیـــه شـــروط الن ـــة الحدیثـــة التـــي عق ظری
المثاقفة التي تتنافى وشروط المشـاكلة، فیغـدو كتـاب اآلمـدي  مشـروعًا ثقافیـًا متجـدد 
الفعالیــة یطلــب قــراءة لغویــة تتماشــى وســنن الكــالم والكتابــة آنــذاك وبــذلك نكــون قــد 

ٕان لـم نعـرض لكـل فعالیـات التـراث اللغـوي قبـل وصلنا بین حلقات المعرفة اللغویة، و 
عصـــر اآلمـــدي، ولكـــن حســـبنا أن نثیـــر مســـائل تخـــص حقـــل الداللـــة المعرفـــي عنـــد 
ـــم تتضـــح معـــالم نتائجهـــا إال فـــي  ـــدمات مهمـــة ل ـــروا كمق ـــذین اعتب بعـــض العلمـــاء، ال
القــرون التالیــة لهــا، وخاصــة مــع اآلمــدي  الــذي تعــد أبحاثــه وأفكــاره حلقــة مهمــة ال 

   …قاطها في عطاءات القرنین السادس والسابع الهجریینیمكن إس
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  ): ھـ٢٠٤ھـ  ١٥٠(ـ الجھود الداللیة عند الشافعي  ١
  ".الرسالة"من خالل كتابه 

یعـد اإلمـام الشــافعي أول مـن وضــع األبـواب األولــى لعلـم أصــول الفقـه، بحیــث 
یمهــا بــّین العــام مــن األلفــاظ والخــاص، كمــا أشــار إلــى طــرق تخصــیص الداللــة وتعم

باعتمــاد القــرائن اللفظیــة والعقلیــة، وكیفیــة اســتنباط األحكــام باالعتمــاد علــى التحلیــل 
ــدار، فقــد یقــول "و: المســتند علــى النقــل، یقــول الشــافعي رســول اهللا عربــي اللســان وال

  )١(".القول عامًا یرید به العام، وعامًا یرید به الخاص
للشـــافعي " الرســالة"تــاب وأقــدم مــا وصـــلنا مكتوبــًا فــي علـــم أصــول الفقــه هـــو ك

ــة  ُیجمــع علــى ذلــك العلمــاء المحــدثون واألقــدمون علــى الســواء، وكــان الكتــاب محاول
لوضــع قواعــد لفهــم النصــوص القرآنیــة وتحدیــد الداللــة المقصــودة وفــق مــنهج أظهــر 

علــم "یجمــع مؤرخــو :"یقــول الــدكتور علــي ســامي النشــار. مافیــه هــو القیــاس الفقهــي
ولة لوضـع مباحـث األصـول كعلـم نجـدها عنـد الشـافعي، على أن أول محا" األصول

وأنــه لــم یكــن قبــل هــذا العهــد ثمــة محــاوالت لوضــع مــنهج أصــولي عــام یحــدد للفقیــه 
ـــم ینفـــرد المحـــدثون مـــن " الطرائـــق التـــي یجـــب أن یســـلكها  فـــي اســـتنباط األحكـــام ول

 بــل إن علمــاء المســلمین. بــاحثي المســلمین أو مــن المستشــرقین بهــذا القــول وحــدهم
، )هـــ٢٨٥هـــ ـ  ٢١٤(األقــدمین شــاركوا فیــه بحیــث نــرى إمامــًا عظیمــًا كــابن حنبــل 

، كمــا یقــول الجــویني "لــم نكــن نعـرف العمــوم والخصــوص حتــى ورد الشـافعي: "یقـول
أنه لم یسبق الشافعي أحـد فـي تصـنیف األصـول ): "شارح ممتاز من شراح الرسالة(

س الفقهـــي وأنواعـــه هـــو شـــيء النظـــر فـــي القیـــا: "، كمـــا یقـــول ابـــن رشـــد"ومعرفتهـــا
ــــي أعطاهــــا الشــــافعي أبعــــاده  )٢(اســــتنبط بعــــد الصــــدر األول ــــك المصــــطلحات الت تل

الداللیــة، وأضــحت معروفــة الحــدود فــي علــم أصــول الفقــه إلــى یومنــا هــذا، ال یمكــن 
أن نعطیهــــا قــــدرها مــــن اإلبــــداع العلمــــي، إال إذا أخــــذناها فــــي عصــــرنا األول الــــذي 

ن الیســیر أن یتوصــل عــالم إلــى حصــر أدوات علمــه ظهــرت فیــه، ذلــك أنــه لــیس مــ
النظریة في بدایـة تشـكل بنیـة العقـل العربـي، وخاصـة وأن فقـه القـرآن وتأویـل معانیـه 
الراجحة، كانت آنذاك تعتمد علـى النقـل واألثـر لقـرب عهـدها بعصـر الرسـول ـ علیـه 

تحدیـد  الصالة والسـالم ـ وقـد طـرح هـذا النضـج المبكـر لـدى الشـافعي بمعرفتـه طـرق
ــذلك النضــج المعرفــي المبكــر،  الــدالالت عــدة أســئلة تحــاول إیجــاد التحلیــل الكــافي ل
وتقــف علـــى أصــول مـــنهج الشــافعي وروافـــده المعرفیــة، فمـــن المحققــین مـــن رد تلـــك 

                                                        
  .٢١٣الرسالة ـ ص  )١(
  .١٥فصل املقال فيما بني احلكمة والشريعة من االتصال ـ ص  )٢(
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القواعد الفقهیة التي استنبطها الشافعي إلـى تلـك اإلرهاصـات األولیـة التـي تمظهـرت 
ع المسـائل المسـتجدة بعـد وفـاة النبـي ـ صـلى في تعامـل جمهـور الصـحابة العلمـاء مـ

ثـم نظرنـا فـي طـرق اسـتدالل الصـحابة والسـلف :"اهللا علیـه وسـلم ـ، یقـول ابـن خلـدون
بالكتاب والسنة فإذا هم یقایسـون األشـباه منهـا باألشـباه، وینـاظرون األمثـال باألمثـال 

وسـالمه ـ لـم ، فـإن كثیـرًا مـن الواقعـات بعـده ـ صـلوات اهللا علیـه )…(بإجمـاع مـنهم 
تندرج فـي النصـوص الثابتـة فقایسـوه بمـا ثبـت وألحقوهـا بمـا نـص علیـه، بشـروط فـي 

واتفــق جمهــور ) …(ذلــك اإللحــاق، تصــحح تلــك المســاواة بــین الشــبیهین أو المثلــین 
ویكـــاد یجمــــع المؤرخـــون أن منــــاهج  )١("أصــــول األدلـــة"العلمـــاء علـــى أن هــــذه هـــي 

لــى مــنهج الشــافعین  بـل إن مــن تــال الشــافعي  العلمـاء المســلمین مدینــة بشــكل بـارز إ
منهجـــه ویســـیر علـــى ســـنن القواعـــد األصـــولیة، التـــي  مـــا وســـعه إال أن یقتفـــي أثـــر

أرسـاها والتــي یكـون قــد أخـذها، أو اســتوحاها ممـن ســبقه مـن العلمــاء األحنـاف ومــن 
وفـي الحقیقـة إن تـاریخ   …:"جمهـور الصـحابة الفقهـاء، یقـول الـدكتور سـامي النشـار

المـنهج األصـولي یـذهب إلـى حـد أبعـد مـن عصـر الشـافعي بكثیـر، بحیــث ال  وضـع
یجـــب  أن نلتمســـه فقـــط عنــــد العلمـــاء األحنـــاف فـــي الســــنوات التـــي تســـبق عصــــر 
الشــافعي، بــل فــي عصــر الصــحابة أنفســهم ولــدى الكثیــر مــن فقهــائهم، وعــن هــؤالء 

ونشـیر فــي  )٢("مالفقهـاء أخــذت معظـم القــوانین التـي یحتــاج إلیهـا فــي اسـتفادة األحكــا
ــــى المــــنهج  ــــي أثارهــــا المتكلمــــون معتمــــدین عل ــــى تلــــك األبحــــاث الت هــــذا المجــــال إل
العقالني في تحلیل األحكام وتأویل النصوص، والشـك أن علمـاء األصـول بـدءًا مـن 
الشـــافعي قــــد أفــــادوا مــــن طــــرق المتكلمــــین فــــي اســــتنباط األحكــــام ومقایســــة األشــــباه 

ــــي المطــــرد، وقــــد أخــــذ العلمــــاء وٕالحــــاق األمثــــال ببعضــــها لتشــــكیل ال قــــانون المنطق
األحناف بالقیاس العقلي حیث كانوا یلحقون األصـول بـالفروع علـى نقـیض الشـافعي 

ویتجـاوز القیـاس   )٣(الذي سوف یطلع فیما بعد بمنهج یقیم فیه الفـروع علـى األصـول
الحنفـــي إلـــى نظریـــة للمعرفـــة تعتمـــد أساســـًا علـــى النصـــوص المنقولـــة وعلـــى عالقـــة 

كــان النــاس قبـل الشــافعي یتكلمــون فــي : "لفـاظ بالمعــاني  یقــول فخــر الـدین الــرازياأل
مســائل أصــول الفقــه ویســتدلون ویعترضــون، ولكــن ماكــان لهــم قــانون  كلــي مرجــوع 
إلیه في معرفة دالئـل الشـریعة، وفـي كیفیـة معارضـتها وترجیحهـا، فاسـتنبط الشـافعي 

رجـــع فـــي معرفـــة مراتـــب أدلـــة الشـــرع علــم أصـــول الفقـــه ووضـــع للخلـــق قانونـــًا كلیـــًا ی

                                                        
  .٥٥١املقدمة ـ ص  )١(
  .٨١سالم ـ ص منهج البحث عند مفكري اإل )٢(
  .٨٢املرجع السابق ـ ص  )٣(
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  )١(.إلیه
بینمـا یــذهب بعـض المــؤرخین إلـى إلحــاق فكـر الشــافعي  فـي اســتنباط األحكــام 
وتحدیـــد القواعـــد األصـــولیة، بفكـــر الیونـــان ویســـوقون لـــذلك علـــال وأدلـــة تـــرجح ذلـــك، 
منهــا أن كتــب الیونــان فــي المنطــق والفلســفة كانــت قــد نقلــت إلــى اللغــة العربیــة قبــل 

عي، فضـًال علـى ذلـك كـان اإلمـام ـ كمـا یـذكر هـؤالء المؤرخـون ـ علـى معرفـة الشـاف
كمــا ذهـب  ابــن القـیم إلـى أن الشــافعي فـي قولــه بالقیـاس األصــولي . باللغـة الیونانیـة

ـــل ظنیـــاً  ـــل )٢(یشـــارك أرســـطو  فـــي قولـــه بالتمثی ـــاس الشـــافعي وتمثی ، أي كـــال مـــن قی
ــــ. أرســــطو ال یفضــــیان إلــــى الیقــــین ل واألدلــــة وغیرهــــا ممــــا ذكــــره غیــــر أن هــــذه العل

المتقدمون أو المتأخرون من المؤرخین ال تثبت إثباتـًا قطعیـًا تـأثر الشـافعي بـالمنطق 
األرســطي خاصــة إذا علمنــا أن الشــافعي فــي طــرق االســتدالل ال یعتمــد علــى العقــل 
إال لمما، بل إن اعتماده یكاد یقتصر كلیًا على النقـل، ومقارنـة النصـوص ببعضـها، 

بعضــها بــبعض فــي إثبــات الداللــة یقــول مصــطفى عبــد الــرازق وهــو یصــف  وٕاســناد
االتجـاه المنطقـي إلـى وضـع الحـدود والتعـاریف ": "الرسـالة"منهج الشافعي فـي كتابـه 

أوًال ثـم األخــذ فـي التقســیم مـع التمثیــل واالستشــهاد لكـل  قســم، وقـد یعــرض الشــافعي 
ــــه ــــة لیقــــارن بینهــــا، وینتهــــي ب ــــى تخییــــر مــــا   لســــرد  التعــــاریف المختلف التمحــــیص إل

یقتضـیه منهـا ـ ومنهـا أســلوبه فـي الحـوار الجـدلي المشــبع بصـور المنطـق ومعانیــه، 
ـــة البحـــث ولطـــف الفهـــم وحســـن التصـــرف فـــي  ـــه مـــن دق حتـــى لتكـــاد تحســـبه لمـــا فی
االســتدالل والــنقض ومراعــاة النظــام المنطقــي حــوارًا فلســفیًا علــى رغــم اعتمــاده علــى 

ومـا هـو ثابـت لـدى المحققـین  )٣(."صاله بـأمور شـرعیة خالصـةالنقل أوًال وبالذات وات
فـي حیـاة الشـافعي العلمیــة، أنـه كـان یــدعو إلـى ضـرورة اإللمــام الشـامل بفنـون اللغــة 
العربیــة، ألن فهــم النصــوص ال یتــأتى بغیــر ذلــك، فأصــحاب العربیــة أخلــق بتأویــل 

عي  بأهــل العربیــة وفهــم معــاني القــرآن والســنة، ینقــل معــروف الــدوالیبي إشــادة الشــاف
ومصـطلح .. )٤("أصحاب العربیة جن اإلنس  یبصرون مـا ال یبصـر غیـرهم: "فیقول

كـان یطلــق عصـرئٍذ علـى علــوم العربیـة كـالنحو والبالغــة، ویعنـي  ذلــك أن " العربیـة"
الشــافعي كــان ذا اطــالع واســع بعلــم العربیــة، وطــرق تأدیــة المعــاني مــن غیــر لــبس، 

، "الرســــالة"انیة والداللیــــة التــــي أثارهــــا فــــي كتابــــه وظــــاهر ذلــــك مــــن المباحــــث اللســــ
                                                        

سامي النشار يف كتابه منهج البحث عند مفكري اإلسالم ـ  . ـ نقله د ١٠٢- ٩٨مناقب الشافعي ـ ص  )١(
  .٨٣ص 

  .٢٣٢ـ ص  ٢مفتاح السعادة ـ ج  )٢(
  .٢٤٥متهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية ـ ص  )٣(
  .٧٦علم أصول الفقه ـ ص  إىلاملدخل و  )٤(
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، لقــد عقــد اإلمــام الشــافعي بابــًا عــن االخــتالف بــین "أحكــام القــرآن:"وملخصــه كتــاب
یقـــول . األحادیـــث فـــي رســـالته مثبتـــًا أن اتفـــاق العبـــارات ال یعنـــي اتفـــاق المـــدلوالت

خرجـه عـام ویسـن بلفـظ م: "الشافعي موضحًا وكاشـفًا أسـرار بالغـة الحـدیث الشـریف
جملـة بتحـریم شــيء أو بتحلیلـه ویسـن فــي غیـره خــالف الجملـة فیسـتدل علــى أنـه لــم 

إن هذا الفهـم العمیـق لمقاصـد الكـالم .. )١("یرد بما حرم ما أحل وال بما أحل ما حرم
لــع علــى ســنن القــول ودالالتــه، ومــراس یــنم عــن امــتالك الشــافعي لحــس لغــوي، مطّ 

ن رصــف األلفــاظ وحســن وقوعهــا فــي ســیاق طویــل للفصــیح مــن لســان العــرب، بــل إ
ــة اللفــظ الــذي كــان مبهمــًا فــي صــیغته المعجمیــة، وهــي  الجملــة، ممــا یبــین عــن دالل
إشــارة إلــى فضــل تســییق اللفــظ مــن أجــل تحدیــد داللتــه، وهــو مــا نــادت بــه النظریــة 

حیــث اســتقر لــدى أصــحابها مــن علمــاء )  Theorie Contextuelle(الســیاقیة 
للفـظ مـن داللـة إال داللتـه السـیاقیة، یقـول الشـافعي فـي إشـارته إلـى الداللة، أْن لیس 

وتبتـدئ الشـيء مـن كالمهـا یبـین أول : "معنى اللفظ السیاقي عند العرب فـي كالمهـا
، وتأكیــدًا )٢(لفظهــا فیــه عــن آخــره، وتبتــدئ الشــيء یبــین آخــر لفظهــا منــه عــن أولــه

ویمكـن .. )٣("ن سـیاقه معنـاهالصـنف الـذي یبـی:"لذلك یضـع اإلمـام عنوانـًا لبـاب سـماه
عــرض الســبل التــي یــدرك بهــا اإلنســان معنــى بأن نلمــس نظریــة الشــافعي المعرفیــة 

الســیاق وقــد حصــرها اإلمــام فــي النصــوص الدینیــة وفــي اللغــة العربیــة وســنن العــرب 
فــي كالمهــا فضــًال عــن الحــس الســـلیم فــي تمییــز الخــاص والعــام والظــاهر والخفـــي 

تعنــــي الطــــرق المنطقیــــة التــــي توصــــلنا إلــــى إدراك ماهیــــة  الداللــــة ونظریــــة المعرفــــة
األمــور المعقولــة والمحسوســة وهــي نظریــة أســقطت مــن تناولهــا البحــث فــي ذات اهللا 

كمـا قـال ) بعـد المـوت(، وفـي الخلـود )الجبـر واالختیـار(تعالى، وفي الفضـاء والقـدر 
ا الشـافعي، هــو ، ومـن تمــام المعرفـة اللغویـة التــي یـنص علیهــ)٤(بـذلك كبـار الفالســفة

العلــم بمعــاني اللغــة واتســاع لســانها، وهــي اإلشــارة إلــى وجــود المجــاز الــذي عــّد عنــد 
أهـل العربیــة القــدامى مــن طــرق توســیع المعنــى، وكــذلك ینبــه الشــافعي إال أن الكــالم 
قـــد یخـــرج عـــن ظـــاهره كمـــا یخـــرج عـــن  عمومـــه  وطریـــق معرفـــة ذلـــك هـــي القرینـــة 

فإنمـا خاطـب : "ومحـددًا طـرق المعرفـة واالسـتدالل اللفظیة، یقول موضـحًا ذلـك كلـه،
اهللا بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانیها، وكـان ممـا تعـرف مـن معانیهـا 
اتســـاع لســـانها، وأن فطرتـــه أن یخاطــــب بالشـــيء منـــه عامـــًا ظــــاهرًا یـــراد بـــه العــــام 

                                                        
  .٢١٤كتاب الرسالة ـ ص   )١(
  .٥٢ص  ،املصدر السابق )٢(
  .٦٢ص  ،املصدر نفسه )٣(
  .١٠٧ص  ،الفلسفة يف اإلسالم وتاريخ حبوث ومقارنات يف تاريخ العلم )٤(
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ویدخلـــه  الظــاهر ویســـتغني بــأول هـــذا منــه عـــن آخــره، وعامـــًا ظــاهرًا  یـــراد بــه العـــام
الخاص، فیستدل على هذا ببعض ما خوطب به فیه وعامًا ظـاهرًا یـراد بـه الخـاص، 

، إن هـذا التعیـین الـدقیق لمنافـذ )١(وظاهرًا یعرف في سـیاقه أنـه یـراد  بـه غیـر ظـاهرة
المعرفـــة، وهـــذا التقســـیم الواضـــح ألصـــناف اللفـــظ والداللـــة، یؤكـــد أن الشـــافعي فـــي 

كبیـر بمسـتویات الكـالم، وهـو مـا جعلـه حقیقـة فـي الصدر األول كان ذا وعـي لغـوي 
ــا فــي اســتنباط األحكــام، وحصــر الــدالالت  طلیعــة العلمــاء الــذین وضــعوا منهجــًا بّین
المختلفة، بالنظر الدقیق لظاهر الخطاب اللغـوي وباطنـه، ثـم إن المـادة اللغویـة التـي 

و نصــوص كــان الشــافعي یرتكــز علیهــا أساســًا إلصــدار الســنن الداللیــة المطــردة هــ
القرآن الكریم وما صح مـن الحـدیث الشـریف، وهـذا مـا یعطـي لتلـك األحكـام مكانتهـا 
ــــول  ــــن الق ــــي ف ــــة وصــــیرورتها ألن تكــــون شــــاملة لكــــالم العــــرب، وســــننها ف مــــن الدق
والكتابة، ویكفـي أن نعـرض لعنـاوین بعـض  األبـواب التـي بحثهـا الشـافعي لنستشـف 

بــاب بیــان مــا أنــزل مــن الكتــاب عامــًا ":عمــق التقســیم لمســتویات الكــالم عنــده، یقــول
بــاب مــا أنــزل مــن الكتــاب عــام الظــاهر وهــو "،  "یــراد بــه العــام ویدخلــه الخصــوص

ــــه "،"یجمــــع العــــام والخصــــوص ــــراد بــــه كل ــــاب مــــانزل مــــن الكتــــاب عــــام الظــــاهر ی ب
، وغیرهـا مـن األبـواب، إن أحادیـث النبـي ـ صـلى اهللا علیـه وسـلم ـ وهـي )٢(الخـاص

صـاحة وحسـن التــألیف مـن القـرآن الكــریم تكتسـي عنـد الشــافعي أدنـى مسـتوى مــن الف
مقامًا رفیعًا وهـي أقـرب إلـى كـالم العـرب الفصـحاء، مسـتوى مـن القـرآن الكـریم الـذي 

وفـــي ذلـــك مـــایجیز ســـحب تلـــك . یبقـــى مـــن أعلـــى مســـتویات الكـــالم علـــى اإلطـــالق
ن ذلــك والقصــد مــ. القــوانین التــي خصــها الشــافعي أحادیــث النبــي علــى كــالم العــرب

تبیــــین معــــالم المشــــروع اللســــاني الــــذي یهــــدف اللغویــــون إلــــى وضــــعه فــــي العصــــر 
ـــك القواعـــد األصـــولیة  التـــي  شـــملت نصـــوص القـــرآن  بالحـــدیث، بحیـــث تكتســـ تل

والحــدیث الشـــریف طـــابع الشـــمولیة لكــل أقســـام الكـــالم فـــي اللغــة العربیـــة، وقـــد ربـــط 
تلقي الـذي یتخـذ منـه موقفـًا الشافعي تحلیله لبنیة الخطاب على أساس موقعه من الم

لــیس غریبــًا عمــا  همــن محمولــه، وذلــك ظــاهر فــي أن الخطــاب یحمــل تألیفــًا لمدلوالتــ
اعتاد سماعه المتلقـي الـذي یقـوم بعملیـة تفكیـك لبنیـة الخطـاب بعـد حصـر مدلوالتـه، 

ویقــول الشــافعي مبینــًا موقــف المســلمین  .والوقــوف علــى مقاصــد صــاحب الخطــاب
النبـــوي الـــذي التبســـت دالالتـــه فلـــم یعـــرف أظـــاهر عـــام هـــو أم الفقهـــاء مـــن الحـــدیث 

وهكذا غیـر هـذا مـن حـدیث رسـول اهللا ـ صـلى اهللا علیـه وسـلم ـ  . …: "باطن خاص

                                                        
  .٥٢ص  ،"الرسالة"كتاب   )١(
  .٥٨-٥٦- ٥٣ص  ،املصدر السابق )٢(
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بطـــرق تحدیـــد [هـــو علـــى الظـــاهر مـــن العـــام حتـــى تـــأتي الداللـــة عنـــه كمـــا وصـــفت 
أنـــه علـــى بـــاطن دون ظـــاهر، وخــــاص دون : أو بإجمـــاع المســـلمین] الداللـــة لفظیـــاً 

  )١(".ام، فیجعلونه بما جاءت علیه الداللة ویطیعونه في األمرین جمیعاً ع
كمــا كــان للشــافعي رؤیــة دالئلیــة للعالمــة غیــر اللغویــة إذ فــي معــرض تفســیره 

اســتند فــي تحدیـــد مــدلولها علــى العقـــل، . الـــوارد فــي القــرآن الكـــریم" العالمــات"للفــظ 
ــالنجم هــم یهتــدون: "یقــول اهللا تعــالى فخلــق اهللا لهــم : "قــال الشــافعي )٢("وعالمــات وب

.  عالمـــات ونصـــب لهـــم  المســـجد الحـــرام، وأمـــرهم أن یتوجهـــوا إلیـــه) أي للمســـلمین(
إنما توجههم إلیـه بالعالمـات التـي خلـق لهـم، والعقـول التـي ركبهـا فـیهم التـي اسـتدلوا 

وأثـار الشـافعي مسـألة التـرادف فـي اللغـة وقـد أثبتـه فـي  )٣(بها علـى معرفـة العالمـات
الوارد ذكره فـي قولـه تعـالى مخاطبـًا نبیـه ـ علیـه " شطر"رض بحثه عن داللة لفظ مع

، لقـد )٤("ومـن حیـث خرجـت فـول وجهـك شـطر المسـجد الحـرام: "الصـالة والسـالم  ـ
  .وجهة ـ قصد ـ تلقاء: في الداللة منها" شطر"أحصى الشافعي ألفاظًا تناظر لفظ 

وقــد ُأدرج موضــوع  )٥("ظ مختلفــةوكلهــا بمعنــى واحــد وٕان كانــت بألفــا: "ثــم قــال
ضـــمن مباحـــث الداللــــة فـــي العصـــر الحـــدیث، لكونــــه لـــه ارتبـــاط بتأدیــــة " التـــرادف"

المعنــى بأشــكال لغویــة  مختلفــة  وهــي مســألة أضــحت مــدار جــدل كبیــر بــین علمــاء 
ــــبعض اآلخــــر، كمــــا ناقشــــها األقــــدمون  اللغــــة المحــــدثین أثبتهــــا الــــبعض وأنكرهــــا ال

بت للتـرادف ومنكـر لوجـوده فـي اللغـة، وقـد ألـف هـؤالء كتبـًا مث: وانقسموا إلى قسمین
األلفـاظ "عدیدة للتدلیل على صـحة زعمهـم، نـذكر مـن بیـنهم الّرمـاني صـاحب كتـاب 

 اً والفیـروز آبـادي الـذي ألـف كتابـ" المنتخـب"، وكراع النمل  صـاحب كتـاب "المترادفة
رون لوجـود التـرادف أمـا المنكـ". الروض المسـلوف فیمـا لـه اسـمان إلـى ألـوف"أسماه 

وأبــو هــالل العســكري  " الصــاحبي"ابــن فــارس فــي كتابــه  : مــن األقــدمین فنــذكر مــنهم
  "..الفروق في اللغة"في كتابه 

أما المحدثون فقد وسعوا مـن دائـرة الجـدل اللغـوي حـول مسـألة التـرادف، وسـاق 
ل كـــل فریـــق دالئــــل تثبـــت أو تنكـــر وجــــود التـــرادف فـــي اللغــــة اإلنســـانیة كلهـــا، فقــــا

المتقـارب داللیـًا ـ شـبه التـرادف : (المثبتون أنه ال خالف في وجود الترادف  بأقسـامه

                                                        
  .٣٢٢ص  ،املصدر نفسه )١(
  .١٦اآلية  ،سورة النحل )٢(
  .٧٠ص  ،"حكام القرآنأ"كتاب   )٣(
  .١٥٠اآلية  ،سورة البقرة )٤(
  .٦٩-٦٨ص  ،كتاب األحكام  )٥(
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وٕانما الخالف فـي وجـود التـرادف الكامـل بـین لفظـین أو أكثـر  )١()ـ الترجمة ـ التفسیر
ذلــك أن هــذا النــوع یقتضــي التطــابق التــام بــین المكونــات األساســیة لجمیــع األلفـــاظ 

عن التنـاظر التـام بـین سـماتها الداللیـة، أمـا المنكـرون فقـد  التي  تبدو مترادفة فضالً 
التــــرادف، لكــــون االخــــتالف الفونولــــوجي بــــین األلفــــاظ یقتضــــي  ياســــتندوا علــــى نفــــ

ویبـدو أن مـا قدمـه المثبتـون مـن العلـل ومـن التقسـیم ألصـناف  )٢(اختالفًا في المعنى
هــو مــا مــال إلیــه التــرادف فــي اللغــة، هــو أرجــح وأقــوى ممــا قدمــه المنكــرون، وذلــك 

الشافعي بعد معاینته لتلك العالقـات  التـي تـربط األلفـاظ ببعضـها فـي القـرآن الكـریم، 
وال یفوتنـا أن نسـجل كـذلك إثـارة الشـافعي لمسـألة المشـترك اللفظـي فـي لسـان العــرب 

: حیـــث یقـــول )٣("وأزواجـــه أمهــاتهم: "ففــي تفســـیره لقولــه تعـــالى فــي حـــق نبیـــه الكــریم
اتســــاع لســـــان العــــرب وأن الكلمــــة الواحـــــدة تجمــــع معـــــان  مــــن: مثــــل مــــا وصـــــفت"

وبذلك غدا الشـافعي  بمـا خطـه مـن القواعـد ووضـعه مـن السـنن، مصـدر  )٤("مختلفة
كأســاس ألي اســتنباط داللــي " رســالته"إلهــام لجمیــع علمــاء األصــول، بحیــث اتخــذت 

ـــدین ـــدى علمـــاء ال  مـــن القـــرآن الكـــریم، والحـــدیث الشـــریف، وغـــدت أبوابهـــا معروفـــة ل
واسـتمرت رسـالة : "یقـول الـدكتور سـامي النشـار. الذین عكفوا علیها شرحًا وتمحیصاً 

ولــم . الشــافعي ســنوات طویلــة تســیطر علــى المنــاهج األصــولیة فــي العــالم اإلســالمي
یبدأ التحقیق والتمحیص فیهـا إال بعـد أكثـر مـن قـرن حـین بـدأ اإلمـام محمـد بـن عبـد 

وقـد حفـظ لنـا التــاریخ . یضـع شــرحه علیهـا) ٩٣٢هــ ـ ٣٢٠(اهللا أبـو بكـر الصـیرفي 
، وكمــا أثبــت المؤرخــون إفــادة الشــافعي  مــن )٦("مــن شــراح الرســالة  )٥(أســماء تســعة

ــم  ــًا لعل تلــك الحركــة العلمیــة التــي قــام بهــا المتكلمــون، فقــد أعطــى الشــافعي دفعــًا قوی
الكـــالم، وذلــــك أن أضـــحى بفضــــله  صـــنف مــــن األصـــولیین یمزجــــون بـــین طریقــــة 

ن وطریقـــــة الفقهـــــاء فـــــي االســـــتدالل آخـــــذین بـــــالمنهج الـــــذي أرســـــى أطـــــره المتكلمـــــی
الشــافعي، مــن ذلــك تجریــد القواعــد العامــة مــن المســائل الفقهیــة، كمــا صــنع صــاحب 

  . اإلحكام في أصول األحكام

                                                        
  .٢٢٣-٢٢١-٢٢٠أمحد خمتار عمر، انظر علم الداللة، ص .د )١(
  .٢٢٤ص  ،املرجع السابق )٢(
  .٠٦اآلية   ،سورة األحزاب )٣(
  .١٦٧ص  ،أحكام القرآن )٤(
القفال حممد بن علي، احلافظ أبو بكر . ن بن حممدحسا. النيسابوري: الصرييف : هؤالء التسعة هم )٥(

أو ابن الفاكهاين وأبو قاسم عيسى  همسيمجال الدين الف. اجلوريف، أبو زيد اجلروي، يوسف بن عمر 
  . بن ناجي

  .٨٧ص  ،منهج البحث عند مفكري اإلسالم )٦(
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  ): ھـ٢٥٥ھـ ـ  ١٦٠(ـ الجھود الداللیة عند الجاحظ  ٢
  ):البیان والتبیین والحیوان(ه یمن خالل كتاب

ظ فــــي علــــم البالغــــة والجمــــال، یضــــاهي مكانــــة الشــــافعي فــــي علــــم إن الجـــاح
ـــة  ـــان عـــن مكـــامن اللغـــة العربی ـــواب البیـــان، وأب ـــق أب ـــه، فهـــو أول مـــن فت أصـــول الفق
الجمالیة، آخذًا في ذلـك جمـع الصـور اللفظیـة وغیـر اللفظیـة التـي تحتضـن الفكـر و 

تیة للحــرف كمــا عكــف علــى الدراســة الصــو . تعبــر عــن الــدالالت والمعــاني المختلفــة
واللفــظ لكــون ذلــك یفضــي إلــى اســتقامة البیــان وحصــول اإلبــالغ، بحیــث یراعــي فیــه 
حســن التــألیف بــین الحــرف والكلمــة، وقــد أشــار الجــاحظ فــي هــذا المجــال إلــى تلــك 
األمـــراض النطقیـــة التـــي تـــؤدي إلـــى اخـــتالل فـــي آلـــة التعبیـــر خاصـــة فـــي مخـــارج 

فـــي العصـــر الحـــدیث فرعـــًا مـــن  وقـــد أضـــحى ذلـــك. )١(األصـــوات وعـــّد منهـــا الكثیـــر
اللســــانیات وقــــد الـــــتمس لــــه العلمـــــاء أســــبابًا فوجـــــدوها عصــــبیة نفســـــیة تــــؤدي إلـــــى 
ــــوا علــــى ذلــــك المبحــــث العصــــب الســــني  ــــي بنــــى اللغــــة وأطلق اضــــطراب أساســــي ف

(Neurolinguistique))ـــاول الجـــاحظ فـــي كتابیـــه )٢ ـــین: "تن ـــان والتبی وكتـــاب " البی
یــق بموضــوع الداللــة، وعالقتهــا بطــرق تأدیتهــا فلقــد مباحــث لهــا ارتبــاط وث". الحیــوان"

قســم العالقــة إلـــى أصــناف، كمــا وقـــف علــى وظــائف الكـــالم، ألن ذلــك هــو جـــوهر 
البیــان وفــي إطــاره تنــاول الداللــة الســیاقیة، واختیــار المكــان والمقــام المالئمــین لموقــع 

: ةاللفــظ والمعنــى، كمــا خــاض الجــاحظ فــي ذلــك الجــدل الــذي دار حــول نشــأة اللغــ
تلــك بعــض األبحــاث التــي تناولهــا الجــاحظ  …أتوفیقیــة هــي أم اصــطالحیة توفیقیــة؟

ضـــمن مباحـــث البیـــان، نحـــاول أن نعبـــر إلیهـــا بغیـــة اقتنـــاص مـــا نســـتطیع أن نعثـــر 
  …علیه من مفاهیم لسانیة، وداللیة

  : أ ـ حسن التألیف بین الحروف واأللفاظ
تــــتم ضــــمن نمطــــین إن دراســــة أصــــوات اللغــــة فــــي الــــدرس اللســــاني الحــــدیث 

  ..اثنین
التــي تتــوخى وصــف كیفیــة  Articulationـ الدراســة الصــوتیة النطقیــة   ١

إنتـــاج أصـــوات الكـــالم، ووصـــف مخـــارج الحـــروف التـــي تشـــكل الصـــوت 
اللغـــوي الصـــحیح بحیـــث ال تتنـــافر الحـــروف مراعـــاة لیســـر النطـــق وثبـــات 

                                                        
انظر البيان والتبيني باب  …العقلة مة ـ احلبسة ـ العقدة ـتمتع، التعتال: من هذه اآلفات اليت تصيب النطق )١(

  .٢٧ص  ،عيوب البيان
  . ٧٠علم اللغة احلديث ـ ص  ،سنةلاأل: "انظر ذلك يف كتاب ،ميشال زكريا.د )٢(
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ـــدثرة الصـــوت فـــي االســـتعمال إذ تأكـــد لـــدى علمـــاء اللغـــة أن الكلمـــات الم ن
  .رمن حروف صعبة التجاو  اً كان أغلبها مؤلف

التــي  Acoustiqueـ أمــا الــنمط الثــاني فهــي الدراســة الصــوتیة الســمعیة  ٢
تدرس الخصائص الفیزیائیة للصوت اللغوي المنطـوق، یقـول الجـاحظ وهـو 
ـــي تتوافـــق لتشـــكل لفظـــًا صـــحیحًا والحـــروف  یعـــرض صـــفات الحـــروف الت

لسان العـرب فحسـب، بـل وفـي ألسـنة العجـم  المتنافرة التي تجتمع لیس في
فأمـا فـي اقتـران الحـروف فـإن الجـیم : ")١(من الفرس واألجناس غیر العربیة

ال تقــارن الظــاء وال القــاف وال الطــاء وال الغــین، بتقــدیم وال بتــأخیر، والــزاي 
إن .  )٢("ال تقــارن الظــاء وال الســین وال الضــاد وال الــذال بتقــدیم وال بتــأخیر

هــــذا التحلیــــل لطبیعــــة الحــــروف یحــــاول وضــــع أســــس للصــــوت الجــــاحظ ب
بحســب قوتــه مــن الجهــر أو الهمــس، فــالحروف التــي تختلــف فــي الســمات 

فـــق فـــي ذلـــك، تالصـــوتیة تكـــون أقـــرب إلـــى المجـــاورة مـــن الحـــروف التـــي ت
فــالجیم صــوت مجهــور ال یقــع مجــاورًا لصــوت الظــاء أو القــاف أو الطــاء 

ات الجهـــــر كـــــذلك، وهـــــو مــــــا وال الغـــــین لكـــــون هـــــذه الحـــــروف لهــــــا ســـــم
ـــى مخـــارج وتأكـــد  ـــة التـــي صـــنفت الحـــروف إل استخلصـــته األلســـنیة الحدیث
اسـتحالة تــألیف لفـظ مــن حــروف تنتمـي لــذات المخــرج النطقـي وٕانمــا اللفــظ 
الـذي تتـوفر فیـه سـمات النطـق الصــحیح هـو المؤلـف مـن حـروف متباعــدة 

  ..المخارج مختلفة السمات الصوتیة
ـ یقتضي عدم التنافر بین مجموع األلفاظ التي تؤلف والبیان ـ عند الجاحظ 

  : الجملة  حتى أنه ینقل قول الشاعر
ــــــر حــــــرب بمكــــــان قفــــــر  ــــر      وقب ــــر حــــرب قب ــــرب قب ــــیس ق     .ول

ولصعوبة إنشاده ثالث مرات متتالیة ظن البعض مـن اللغـویین أنـه مـن أشـعار 
واحـد، ولمـا الجن، وذلك لمـا بـین كلماتـه مـن تنـافر یعسـر نطقهـا مجتمعـة فـي سـیاق 

والبالغـــة عنـــد الجـــاحظ لـــیس إال أن تؤلـــف فـــي  ،فـــي إنشـــادها مـــن االســـتكراه والنبـــو
نسق صحیح بین كلمات أو بین حروف اللفظ ثـم تراعـي  حسـن  موقـع المعنـى مـن 

ال یكـــون : "ذلـــك لتقذفـــه إلـــى ســـمع المـــتكلم فـــإذا هـــو یعَیـــه ویســـتوعبه یقـــول الجـــاحظ
معنـاه لفظـه ولفظـه معنـاه، فـال یكـون لفظـه الكالم یستحق اسـم البالغـة حتـى یسـابق 

                                                        
  .٥١ص  ،١ج ،البيان والتبيني )١(
  .٧٧ص  ،١ج ،املصدر السابق )٢(
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، ثـم إن القـدر المسـاوي بـین اللفـظ والمعنـى )١("إلى سمعك أسبق من معناه إلـى قلبـك
لیف آیقتضــي أن یصــرف المــتكلم كالمــه علــى وجــه ال إطنــاب فیــه، وال حشــو ألن تــ

ر اوٕانمــا األلفــاظ علــى أقــد: "الكــالم ســلیمة واقتضــاؤها للمعنــى صــحیح یقــول الجــاحظ
معــــاني فكثیرهــــا لكثیرهــــا وقلیلهــــا لقلیلهــــا، وشــــریفها لشــــریفها، وســــخیفها لســــخیفها، ال

والمعــاني المصــغرة البائنــة بصــورها وجهاتهــا تحتــاج مــن األلفــاظ إلــى أقــل مــا تحتــاج 
فعلـى قـدر المعـاني تـأتي األلفـاظ، فقـد  )٢("إلیه  المعاني المشتركة والجهـات الملتبسـة

لظاهر البعید عن اللـبس وقـد تتطلـب المعـاني الخفیـة تكفي اإلشارة الحقیقیة للمعنى ا
التي تحتمل دالالت كثیـرة إلـى ألفـاظ كثیـرة قصـد إجـالء الـدالالت المشـتركة واإلبانـة 

وٕان إدراك الجـاحظ إلـى أن اللفـظ هـو عبـارة عـن مقـاطع صـوتیة . عن المعنى المـراد
اللغـة یضـاهي  تنتج عنها حروف وأصوات، لیعبر عن القدرة التي أوتیهـا فـي معاینـة

 Doubleفــــي ذلــــك مــــا أشــــار إلیــــه أنــــدري مارتینــــه فــــي قولــــه بــــالتلفظ المــــزدوج 
articulation ـــه : "یقـــول الجـــاحظ ـــذي یقـــوم ب الصـــوت وهـــو آلـــة اللفـــظ والجـــوهر ال

  )٣("وال تكون الحروف كالمًا إال بالتقطیع والتألیف …التقطیع وبه یوجد التألیف

  : ب ـ أصناف العالمة عند الجاحظ
لة كامنة مستترة ال ظهور لهـا دون العالمـة التـي تجسـدها وتحققهـا فـي داللإن ا

العالمـــة عنـــد الجـــاحظ تشـــمل كـــل الوســـائل التعبیریـــة الممكنـــة، الواقـــع اللغـــوي، هـــذه 
المسألة الداللیـة فـي بعـدها الكلـي وهـو اللغویة وغیر اللغویة، وبذلك یكون قد أوضح 

فقــد عــدَّ الجــاحظ خمســة أصــناف  ،(semiologie)مـا أضــحى یعــرف بعلــم الرمــوز 
یقــول الجــاحظ . اللفــظ واإلشــارة والعقــد والخــط والحــال أو النصــبة: مــن العالمــة هــي

ع أصــناف الــدالالت علــى المعــاني مــن لفــظ یــوجم: "موضــحًا أدوات البیــان الخمــس
أولهــا اللفـظ، ثـم اإلشـارة، ثـم العقـد، ثــم : خمسـة أشـیاء ال تـنقص وال تزیـد. وغیـر لفـظ

، ولكــل واحــد مــن هــذه الخمســة صــورة .)…(حــال، التــي تســمى نصــبةالخــط، ثــم ال
بائنـة مـن صـورة صـاحبتها، وحیلـة مخالفـة لحیلـة أختهـا، وهـي التـي تكشـف لـك عــن 

وكــان الجــاحظ قــد  )٤("…أعیــان المعــاني فــي الجملــة، ثــم عــن حقائقهــا فــي التفســیر
ــــي  أول أشــــار إلــــى أن هــــذه التقســــیم ألدوات البیــــان كــــان مــــن األحســــن أن یكــــون ف

                                                        
  . ٨١ص  ،١ج ،املصدر نفسه )١(
  . ٠٨ص  ،٦ج يوان،احل )٢(
  . ٨٤ ،ص ١ج ،البيان والتبيني )٣(
  . ٨٢ص  ،١ج ،املصدر السابق )٤(
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ـــال ـــان، ومســـتویات  الكـــالم )١(اب،كت ، وذلـــك لشـــمولیة تلـــك األدوات لكـــل مرامـــي البی
  .البلیغ

إن األداة األولــى للبیــان هــو اللفــظ اللغــوي ـ كمــا یــنص علــى ذلــك الجــاحظ ـ 
ـــــى كـــــل األنظمـــــة  ـــــة العالمـــــات، تهـــــیمن عل ـــــى فـــــي إمبراطوری وذلـــــك ألن اللغـــــة تبق

الداللیـة وبنیتـه بنیتـه جملـة سـمات تعنـي اإلبالغیة، وقد خصَّ الجـاحظ اللفـظ الـدال ب
ثــم إن حكــم المعــاني خــالف حكــم األلفــاظ، ألن المعــاني : "الصــوریة یقــول الجــاحظ

مبسوطة إلى غیـر نهایـة وممتـدة إلـى غیـر نهایـة، وأسـماء المعـاني مقصـورة معـدودة 
نفصـــالیة العالقـــة بـــین اللفـــظ والمعنـــى یكرســـه إل اً إن تصـــور . )٢("ومحصـــلة محـــدودة

الجـاحظ للفـظ أو للمعنـى فهمـا ـ كمـا أشـار إلـى ذلـك دو سوسوسـیر ـ أشــبه تعریـف 
بوجهي الورقة الواحدة  أو العملة الواحدة، فنرى الجاحظ في كتبـه یبرزهمـا دائمـًا فـي 
شـكل ثنائیــة تقابلیــة، إن األلفــاظ ـ علــى نقــیض المعــاني ـ متناهیــة، محــدودة، ألنهــا 

ذلك كانــت المعــاني ممــا یتوصــل مشــكلة مــن أصــوات، والصــوت محــدود معــدود، ولــ
إلیهــا بأشــكال مختلفــة مــن األلفــاظ، فاللغــة قاصــرة  علــى أن تحــیط بعــالم المــتكلم أو 

  ".غریماس"بالعوالم الداللیة كما سماها 
أمــــا اإلشــــارة فهــــي عالمــــة غیــــر لغویــــة تشــــمل التعبیــــر عــــن حــــاالت نفســــیة 

أشــیاء أخــرى خارجــة وبیولوجیـة مختلفــة، وتكــون بأعضـاء اإلنســان كالیــد والـرأس أو ب
والحقیقة أن الجـاحظ قـد اسـتطاع أن یحصـر اإلشـارة . عن أعضائه كالثوب والسیف

ـــم  غیـــر اللفظیـــة  حصـــرًا یتجـــاوز بـــه عصـــره الـــذي نشـــأ فیـــه إلـــى عصـــر انبثـــاق عل
بالیـد وبـالرأس وبـالعین والحاجـب والمنكـب إذا ففأمـا اإلشـارة : "یقول الجـاحظ. الرموز

لسـیف، وقـد یتهـدد رافـع السـیف أو السـوط فیكـون ذلـك تباعـد الشخصـان وبـالثوب وبا
أمـا عالقـة اإلشـارة بـاللفظ فهـي تفصـح  )٣(".زاجرًا ومانعًا رادعًا ویكـون وعیـدًا وتحـذیراً 

عــن مدلولــه وقــد تنــوب عنــه فــي الداللــة علیــه، كمــا تعتبــر اإلشــارة إیجــازًا أو حـــذفًا 
واإلشـارة : "یقـول الجـاحظ. أستغني فیه اللفظ في موضع ال یختل فیه البیان باإلشـارة

ونعــم العــون هــي لــه ونعــم الترجمــان هــي عنــه ومــا أكثــر مــا تنــوب . واللفــظ شــریكان
ولـــوال اإلشـــارة لـــم یتفـــاهم النـــاس معنـــى خـــاص  …عـــن اللفـــظ ومـــا تغنـــي عـــن الخـــط

إن لإلشــــارة  مجالهـــا الــــوظیفي قـــد ال یلجــــه اللفـــظ، وهــــو الداللـــة علــــى  )٤(:الخـــاص
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بــه الجــاحظ المعنــى المــوجز إیجــازًا، ال یكــون إال ، ویقصــد "معنــى خــاص الخــاص"
باإلشارة دون غیرهـا مـن أدوات البیـان الخمـس، وقـد یكـون اللفـظ ناقصـًا  فـي الداللـة 

یوضــح الجــاحظ ذلــك . علــى المعنــى ال یرفــع عنــه الــنقص إال بمصــاحبة اإلشــارة لــه
أمــا الداللــة ، )١("وحســن اإلشــارة بالیــد والــرأس مــن تمــام حســن البیــان باللســان: "بقولــه

بالعقـد أو الحســاب فهــي كــذلك مــن شــمول أصــناف البیــان الخمــس، فــالرقم الحســابي 
الــذي تضــمنته آیــات القــرآن الكــریم یحمــل دالالت ومنــافع جلیلــة، بــل إن داللــة الــرقم 
ـــة، فســـواء كانـــت مفـــردة أو أضـــیفت لبعضـــها  ـــدالالت المنطقی الریاضـــي هـــي مـــن ال

ت، إذ تُتخـذ مــدرجًا ُیرتقــى بــه مــن المعلــوم الـبعض فإنمــا هــي دوال تهــدي إلــى مــدلوال
یقــول الجـــاحظ، مؤكــدًا علــى قیمـــة داللــة العقــد ضـــمن . فرضــًا إلــى المجهـــول تقــدیراً 

والحســـاب یشـــمل  علـــى معـــاٍن كثیـــرة، ومنـــافع جلیلـــة، : ".. أنظمـــة اإلبـــالغ األخـــرى
معنـى  ولـوال معرفـة العبـاد بمعنـى الحسـاب فـي الـدنیا لمـا فهمـوا عـن اهللا ـ عـز وجـلَّ ـ

الحسـاب فــي اآلخـرة، وفــي عـدم اللفــظ وفسـاد الخــط، والجهـل بالعقــد فسـاد جــل الــنعم 
وفقـدان جمهـور المنـافع واخـتالل كـل مـا جعلـه اهللا ـ عـزَّ وجـلَّ ـ لنـا قوامـًا ومصـلحة 

  ..)٢("ونظاماً 
أمـا الداللــة بالنصـبة أو الحــال، فهـي فــي حقیقتهـا امتــداد للداللـة باإلشــارة ألنهــا 

مت أو ماكــان فــي حكمــه مــن جمــاد أو إنســان أو حیــوان،  فصــورته داللــة كــل صــا
وبـذلك یكـون . المرئیة أو المسموعة تحمـل مـدلوالت تـرتبط بشـكل عالئقـي مـع دوالهـا

مــن  هالجــاحظ قــد نظــر إلــى عــالم اإلشــارة نظــرة شــاملة وهــو فــي ذلــك یســتلهم أحكامــ
عالمـات الكـون  القرآن الكـریم، الـذي جعـل اهللا فیـه كـل شـيء هـو آیـة أو عالمـة مـن

وأمــا : "الفســیح ودلیــل مــن دالئلیــة ألوهیتــه وربوبیتــه ـ عــزَّ وجــلَّ ـ  یقــول الجــاحظ
النصـبة فهــي الحـال الناطقــة بغیـر اللفــظ والمشـیرة بغیــر الیـد، وذلــك ظـاهر فــي خلــق 
الســـموات واألرض، وفـــي كـــل صـــامت ونـــاطق، وجامـــد ونـــام ومقـــیم، وظـــاعن وزائـــد 

ـــاقص ـــي فـــي المـــو . ون ـــة التـــي فـــي الحیـــوان النـــاطق. ت الجامـــدفالداللـــة الت . كالدالل
إن البالغـة . )٣("فالصامت ناطق من جهة الداللة والعجماء معربـة مـن جهـة البرهـان

عند الجاحظ ـ إذن ـ تهدف إلـى تحقیـق غایـة مـن الكـالم البشـري تـتلخص فـي حسـن 
ـــذلك یؤســـس لمفـــاهیم  ـــة  ذات نســـق تنظیمـــي محكـــم، وهـــو ب اإلبـــالغ بوســـائل مختلف

یة وداللیــة تتــوخى الشــمولیة فــي التنـاول، منطلقاتهــا شــروط توصــیل الداللــة كمــا لسـان

                                                        
  .٨٤ص  ،١ج ،املصدر نفسه )١(
  .٨٥ص  ،١ج ،املصدر نفسه )٢(
  .٨٦ص  ،املصدر نفسه )٣(
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یقصـــد إلیهـــا المـــتكلم مـــع وعـــي دقیـــق بأوضـــاع المســـتمع المتلقـــي، وأجوائـــه النفســـیة 
وعلــــى قــــدر وضــــوح الداللــــة : "یقــــول الجــــاحظ ملخصــــًا ذلــــك كلــــه. والحالیــــة العامــــة

ویحصـل .. )١("طـار المعنـىوصواب اإلشارة وحسن االختصار ودقة المدخل یكـون إ
ثمـة اإلبــالغ بتــوافر ســمات تعـود إلــى اإلشــارة وٕالــى طریـق تأدیتهــا مــن دقــة االختیــار 

. مـن أدوات البیـان الخمـسذلـك وتناسبها مع المعنى المـؤدي، دون النظـر إلـى أداة  
وقـد أورد الجـاحظ تلخـیص هـذه األدوات فـي كتـاب الحیـوان إال أنـه لـم یشـر صــراحة 

بة أو الحــــال وذلـــك لكـــون الكتــــاب كـــان قـــد ألفــــه قبـــل كتـــاب البیــــان إلـــى أداة النصـــ
وجعـــل : "والتبیــین الـــذي وردت فیــه األدوات خمســـًا مفصــلة ومحـــددة، یقــول الجـــاحظ

معــانیهم والترجمــان الــذي إلیــه یرجعــون ) النــاس(البیــان التــي بهــا یتعــارفون  آلــة] اهللا[
قصــت عــن بلــوغ هــذه عنــد اخــتالفهم فــي أربعــة أشــیاء، وفــي خصــلة  خامســة وٕان ن

وهـــذه . األربعـــة فـــي جهاتهـــا، فقـــد نـــزل بجنســـها الـــذي وضـــعت لـــه، وصـــرفت إلیـــه
اللفظ والخط واإلشارة والعقـد، والخصـلة الخامسـة مـا أوجـد مـن صـحة : الخصال هي

الداللــــــة، وصــــــدق الشــــــهادة ووضــــــوح البرهــــــان، فــــــي األجــــــرام الجامــــــدة والصــــــامتة 
  ..)٢("والساكنة

  : جاحظج ـ وظائف الكالم عند ال 
الوظــــائف التــــي یؤدیهــــا "  (R.Jackobson)رومــــان جاكبســــون "قــــد أوضــــح ل

الخطاب اللغوي انطالقـًا مـن فحـوى مضـمونه الـذي یحـدد قصـد المـتكلم، وغایتـه مـن 
إعالم السـامع، الـذي بـدوره یتخـذ أشـكاًال عـدة مـن ردود الفعـل تجـاه الخطـاب اللغـوي 

یفــة المرجعیــة،  والوظیفــة االنفعالیــة، الوظ: الــذي اســتفزَّه وأثــاره، هــذه الوظــائف هــي 
ــــة، والوظیفــــة اإلنشــــائیة، ووظیفــــة إقامــــة االتصــــال، والوظیفــــة الشــــعریة،  أو التعبیری

بعض هـذه الوظـائف یمكـن مقاربتهـا بوظـائف أشـار  )٣(.…والوظیفة ما بعد األلسنیة
ال یعـــرف اإلنســان ضـــمیر : "یقــول. إلیهــا الجــاحظ  فـــي معــرض حدیثــه عـــن البیــان

ال حاجـة أخیـه وخلیطـه وال معنـى شـریكه المعـاون لـه علـى أمـوره وعلـى مـا صاحبه و 
تلـك المعـاني ذكـرهم لهـا وٕاخبـارهم  يال یبلغه من حاجـات نفسـه إال بغیـره، وٕانمـا یحیـ

وذلــك أن المعــاني كامنــة مســتترة ال یمكــن أن یعلمهــا  …)٤("عنهــا واســتعمالهم إیاهــا
                                                        

  .٨٩ص  ،املصدر نفسه )١(
  . ٤٠ص  ،١ج ،احليوان )٢(
)٣( Essais de linguistique generale. p. 98. ـ وانظر شرح ذلك يف الباب األول :

  . ٣٧ص  ،مبحث اللغة
  .٨١ص  ،١ج ،البيان والتبيني )٤(
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ــــى مــــا فــــي ضــــمیر إال إذا تمظهــــرت فــــي أنمــــاط مقولیــــة، بهــــ) اآلخــــر( ا یطلــــع عل
مخاطبـه، وال ینعقــد االتصــال اإلعالمــي بینهمــا حتـى یفصــح أحــدهما عمــا فــي نفســه 
مـــن الحاجـــات لآلخـــر،  فكـــأن تلـــك المعـــاني كانـــت میتـــة فأحییـــت بالـــذكر واألخبـــار 

ـــــــــوظیفتین المرجعیـــــــــة ) جاكبســـــــــون(واالســـــــــتعمال، وهـــــــــذا مایكـــــــــاد  یعنیـــــــــه مـــــــــن ال
(referentielle) ة أو االنفعالیـــة والوظیفـــة التعبیریــــ(emotive)  إذ األولــــى تعنــــي

التخاطب بهدف اإلشارة إلـى محتـوى معـین نرغـب فـي إیصـاله إلـى اآلخـرین وتبـادل 
اآلراء معهــم، أمــا الثانیــة فهــي تتمحــور حــول إبــراز موقــف المــتكلم ـ خاصــة ـ مــن 

  (١(.مختلف القضایا موضوع حدیثه
ـــه  ـــین "وكـــان الجـــاحظ فـــي كتاب ـــان والتبی ـــارًا تخـــص  یســـوق" البی نصوصـــًا وأخب

بعـــض البلغـــاء وبعـــض الـــذین استشـــهد بكالمهـــم، قصـــد تعلیـــل رؤیتـــه اللغویـــة حـــول 
فـــي )  Phatique(قضــیة مـــن قضــایا اللغـــة، ویمكــن أن نلـــتمس وظیفــة  االتصـــال 

ــه یقــول الجــاحظ ــه ـ أي للعتــابي ـ قــد عرفــت  : "حــوار أقامــه مــع صــدیق ل فقلــت ل
أمـا تـراه إذا تحــدث : فمـا االسـتعانة؟ قـال] قوهمـا مـن عیـوب النطـ[اإلعـادة والحبسـة 

، وافهـم : قال عند مقاطع كالمه یا هناه، ویـا هـذا ویـه هیـه، واسـمع منـي واسـتمع إلـيَّ
" المـداخل"فالجـاحظ  یرصـد هاهنـا بعـض  (٢(".…عني أو لست تفهم أو لست تعقـل

اللغویة التـي كانـت توظـف إلعـادة إقامـة االتصـال الـذي قـد یتعـرض الضـطراب فـي 
هــــذه بعــــض  . لتضــــمن وتــــؤمن لالتصــــال اســــتمراریته" المــــداخل"فتــــأتي هــــذه . ناتــــهق

الوظائف التـي رصـدناها مـن خـالل معاینـة مـا أورده الجـاحظ فـي كتابـه، وهـي تعبـر 
  .. بصدق عن امتالك قوي وكبیر لناصیة اللغة  وآلیاتها في اإلبالغ والتواصل

  :د ـ أصل اللغة عند الجاحظ 
عــــن أصــــل اللغــــة مــــذهب القــــائلین بــــالتوقیف ال  یــــذهب الجــــاحظ فــــي البحــــث

التوفیــق، ویقــدم لصــحة مذهبــه أدلــة وحجــج منهــا كــالم عیســى ـ علیــه الســالم ـ 
ـــا محتـــاجین للغـــة، للتفـــاهم والتحـــاور  بالحكمـــة وهـــو صـــبي، كمـــا أن آدم وحـــواء كان

تـى من عنده، ثـم إن القـرآن الكـریم قـد أ والتشاور فأخذ اهللا بأیدیهم وألهمهم لغة، وحیاً 
بألفاظ لم یعرفها العرب فـي جـاهلیتهم وذكـر الجـاحظ بعضـًا منهـا كتسـمیة كتـاب اهللا 
قرآن،  والتیمم مسح علـى التـراب، والقـذف فسـق، إن ذلـك كلـه لـم یكـن فـي لغـة أهـل 

                                                        
  .٥٤ص  "علم اللغة احلديث ،األلسنية: "ميشال زكريا .د )١(
  .١١٢ص  ،١ج ،البيان والتبيني )٢(
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ومــــع ذلــــك أقــــر الجــــاحظ بوجــــود ألفــــاظ جدیــــدة كانــــت ثمــــرة للتواضــــع  )١(.الجاهلیــــة
مسـتجدة، وعلـوم فرضـت مصـطلحات واالصطالح بین أهل اللغة استدعتها ظـروف 

جدیـدة حتـى   غـدا لجمهـور الفقهـاء وعلمـاء أصـول الفقـه وأهـل اللغـة  واألدب، لكـل 
. معجمه الخاص، فكان ذلك اصطالح علـى نظـام عالمـي داخـل نظـام عالمـي عـام

فالجاحظ كان یمیل إلى القول بأن اللغة إلهام في األصـل إال أنـه یقـول باالصـطالح  
ي غیـــر متناهیـــة، والعـــالم الـــداللي غیـــر محصـــور ولـــذلك قـــد یلجـــأ كـــذلك ألن المعـــان

المتكلم إلى االحتیال علـى نفسـه وعلـى اللغـة، وذلـك لیغطـي عـن قصـوره وقصـورها، 
ألنــه ال یســتطیع أن یحــیط بعــالم المعنــى كمــا أن اللغــة ال یمكنهــا أن تعبــر عــن كــل 

ة للتواصــل یكــون إلــى اختــراع أنظمــة جدیــدعندئــٍذ مــا یشــكل عالمــه الــداللي، فیلجــأ 
لالصـطالح فیهـا المحـل األول ولكنهـا ـ هـذه األنظمـة الجدیـدة ـ تعـیش داخـل نظــام 

  . كلي عام هو اللغة األصلیة األولى

  : ـ الداللة السیاقیة عند الجاحظ  ـھ
ــــة المعــــاني  ــــى رصــــد موقعــــه مــــن جمل ــــى ینبنــــي عل إن مفهــــوم الجــــاحظ للمعن

ــــــه مــــــدلول ــــــى بأن ــــــاللفظ، فیحــــــدد المعن ــــــه ب الكلمــــــة مــــــن األشــــــیاء واألفكــــــار  ومقابلت
، كمــا أن طبیعــة المعنــى تخــالف طبیعــة اللفــظ، فــالمعنى مســتتر خفــي )٢(والمشــاعر

واللفظ هو المستخدم لبیانه وظهوره وعلى ذلك فالمعاني محلهـا الـنفس وصـورتها فـي 
ـــذهن، كمـــا أن الفكـــر هـــو الـــذي یشـــكلها ویحـــدثها قـــال بعـــض : "یقـــول الجـــاحظ . ال

المعـــاني القائمـــة فـــي صــدور النـــاس المتصـــورة فـــي : قـــاد المعــانيجهابــذة األلفـــاظ ون
هـــذه  )٣("أذهــانهم والمختلجــة فــي نفوســهم والمتصـــلة بخــواطرهم والحادثــة عــن فكــرهم

هـي مواصــفات المعنــى عنـد الجــاحظ یضــاف إلیهـا ال محــدودیتها وال نهائیتهــا مقابــل 
المعــاني خــالف  ثــم إن حكــم:"یقــول الجــاحظ فــي ذلــك. لمحدودیــة األلفــاظ ونهائیتهــا

ــــر نهایــــة وأســــماء المعــــاني  ــــدة إلــــى غی ــــاظ، ألن المعــــاني مبســــوطة وممت حكــــم األلف
  .)٤("مقصورة معدودة ومحصلة محدودة

وبعـــد أن أوضـــح الجـــاحظ مقـــام المعـــاني بالنســـبة لأللفـــاظ ومقامهـــا فـــي ذهـــن 
ـــى درجـــة واحـــدة مـــن االســـتعمال، فمـــا  المـــتكلم إذ هـــي أقـــدار  وأحـــوال  ولیســـت عل

المقام والحـال قـد ال یصـلح لمقـام وحـال  آخـرین، وهـذا مـا عنتـه النظریـة  یصلح لهذا
                                                        

  .٢٨١-٢٨٠ ص ،١ج ،انظر احليوان )١(
  .١٦٦ص  ،ميشال عاصي، مفاهيم اجلمالية والنقد  يف أدب اجلاحظ.د )٢(
  .٨١ص  ،١ج ،البيان والتبيني )٣(
  .١٣١ص  ،١ج ،املصدر  نفسه )٤(
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ــة المقامیــة أنــه ینبغــي  للمــتكلم أن یعــرف  المقامیــة، یقــول الجــاحظ كاشــفًا عــن الدالل
أقــدار المعــاني، ویــوازن بینهــا وبــین أقــدار المســتمعین وحــاالتهم، فیجعــل لكــل طبقــة 

قـــدار الكـــالم علـــى أقـــدار المعـــاني مـــنهم كالمـــًا یخصـــهم بـــه حتـــى یقســـم بالتســـاوي أ
. )١(ویقســــم المعــــاني علــــى أقــــدار المقامــــات التــــي هــــم علیهــــا المســــتمعون وحــــاالتهم

فالمعـاني إذن تصــنف وترتــب بحسـب أصــناف النــاس فـي المجتمــع وتبــاین مقامــاتهم 
وتلك رؤیة علمیة في غایـة الدِّقـة لطبیعـة وجـوهر العملیـة اإلبالغیـة، التـي . وأحوالهم

ـــة(ا الشـــروط الموضـــوعیة یراعـــى فیهـــ ـــة التـــي یتصـــف بهـــا ) الخارجی والشـــروط الذاتی
الخطــاب وصــاحبه وهــو مــا تنــادي بــه بعــض المــدارس اللســانیة الحدیثــة التــي تــدعو 
إلـى ضـرورة اإلحاطــة بوضـع المتلقـي النفســي واالجتمـاعي حتـى ال یقــع المعنـى فــي 

ـــي ـــین. انســـداد دالل ـــد المـــتكلم ب ـــى وجـــوب التوفیـــق عن ـــك إشـــارة إل ـــام  وتل ـــه ومق خطاب
ـــد قـــام بمطابقـــات تركیبیـــة تشـــمل  ـــي ذلـــك أن المـــتكلم كـــان ق المســـتمع المتلقـــي، ویعن

معرفیــة (، والمطابقــة البالغیــة )التــألیف علــى ســمت كــالم العــرب(المطابقــة النحویــة 
فضــًال علـى المطابقــة بــین اللفـظ والمعنــى وحسـن موقــع الكلمــة ) الفصـل مــن الوصـل

 collocational(نظریـــة الوقـــوع أو الرصـــف مـــن الســـیاق، وهـــو مـــا تشـــیر إلیـــه 
theory (هــــو االرتبــــاط : "حیــــث یعــــرف ســــتیفن أولمــــان الوقــــوع أو الرصــــف بقولــــه

ثــم إن عــرض الجــاحظ  )٢(".االعتیــادي لكلمــة مــا فــي لغــة مــا بكلمــات أخــرى معینــة
الكـافي لمنـع الوقـوع أو الرصـف  رلموضوع التنافر الحـادث بـین الكلمـات یقـدم التقـدی

ســـیاقات، وقـــد أكـــدت دراســـات داللیـــة تالیـــة فـــي النظریـــة الســـیاقیة، أن فـــي بعـــض ال
الجملــة ال تعتبــر كاملــة المعنــى إال إذا صــیغت طبقــًا لقواعــد النحــو، وراعــت توافــق 
الوقوع بین مفردات الجملة وتقبلها أبناء اللغة بحیث یعطونهـا تفسـیرًا مالئمـًا وهـو مـا 

ا اتضـح فـي الـدرس الـداللي الحـدیث ، كمـ)Acceptability( )٣(سمي باسم التقبلیـة
أنه كلما كان المتلقي علـى علـم مسـبق بفحـوى الخطـاب، كلمـا كـان اسـتیعابه للداللـة 
ــــي ممــــن ال  أكثــــر، واتخــــذ الخطــــاب نمــــط اإلیجــــاز واالقتصــــاد، أمــــا إذا كــــان المتلق
یســتوعب الخطــاب إال إذا كــان كــامًال مفصــًال العتبــارات شــتى، فــإّن ذلــك یقتضــي 

خاطـب العــرب إذا رأینـا اهللا تبـارك وتعــالى : "نیتــه ولـذلك یقـول الجــاحظالتبسـیط فـي ب
واألعــراب، أخــرج الكــالم مخــرج اإلشــارة والــوحي والحــذف، وٕاذا خاطــب بنــي إســرائیل 

ـــه مبســـوطًا وزاد فـــي الكـــالم ـــد یبلـــغ الحـــذف تمامـــه فـــي . )٤("أو حكـــى عـــنهم جعل وق
                                                        

  .٨١، ص١املرجع السابق، ج )١(
)٢( Meaning and style… p.. 10  
  .٧٧ص ،امحد خمتار عمر.د،انظر علم الداللة )٣(
  .٩٤ص،١ج،احليوان )٤(
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  .)١("غیر موسومةغفًال "اإلضراب حیث یزول كل شيء وتبقى المعاني عاریة 
إن المقـــام ومحدودیـــة الدراســـة، ال تســـمح لنـــا أن نفـــیض فـــي المباحـــث اللغویـــة 
التـي أثارهـا الجـاحظ، ولـو استرسـلنا فـي عـرض عطـاءات الجـاحظ اللسـانیة والداللیـة 
ــا المجــال والحتــاج ذلــك لدراســة مســتقلة، تحــاول أن تقــارب بــین مــا أبدعــه  لضــاق بن

مـــن خـــالل مـــا –وحســـب الجـــاحظ . غویـــة الحدیثـــةالجـــاحظ ومـــا قررتـــه الدراســـات الل
أنـه كـّرس رؤیـة علمیـة شـاملة، إذ نظـر إلـى بنیـة اللغـة  -قدمناه من عرض مقتضـب

نظـــرة كلیـــة آخـــذًا فـــي ذلـــك بمبـــدأ أن الداللـــة ال تتحقـــق إال بتفاعـــل األنســـاق اللغویـــة 
المختلفة، منهـا مـا یخـص المرسـل ومنهـا مـا یخـص المتلقـي مـن أهـل اللغـة، كمـا لـم 

غفـــل نســـق المحتـــوى والمضــــمون فضـــًال علـــى قنـــاة اإلرســــال وعنـــى بهـــا التركیــــب ی
وســماته الصــوریة مــن تــآلف الكلــم وفــق قواعــد التركیــب والنحــو، ومــا أظهــره الجــاحظ 
هــو مرونــة النظــام اللغــوي، وقابلیــة الشــكل والمحتــوى إلــى التغییــر فــي ظــل معطیــات 

  .الداللي المعبر عنه بالمجازاإلبالغ والتواصل، وأقرب تمثیل لذلك هو االنزیاح 

  ) ھـ٣٩٢- ھـ٣٢٠: (الجھود الداللیة عند ابن جني- ٣
  ":الخصائص"من خالل كتابه 

فــي القــرن الرابــع الهجــري، یــنهض ابــن جنــي عالمــًا لغویــًا، قــدم دراســات كانــت 
والزالت لها فاعلیتها في الثقافة اللغویـة، والنشـاط الفكـري، إْن علـى المسـتوى النظـري 

ولــذلك یعـــد ابـــن جنـــي مـــن أعظـــم . و علـــى المســـتوى اإلجرائـــي التطبیقـــيالمنهجــي أ
العلماء الذین قدموا نموذجًا مشرقًا لمباحث اللغة فـي التـراث العربـي المعرفـي، فبـدت 

لغـــة ال تـــدانیها لغـــة لمـــا اشـــتملت علیـــه مـــن ســـمات " خصائصـــه"اللغـــة العربیـــة فـــي 
ــًا حســن تصــریف الكــالم، واإلبانــة عــن المعــاني بأحســن وجــوه  األداء، كمــا فــتح أبواب

ـــه كوضـــعه ألصـــول االشـــتقاق بأقســـامه،  ـــاس بهـــا قبل ـــة ال عهـــد للن بدیعـــة فـــي العربی
، كمــا نــاقش "تصــاقب األلفــاظ لتصــاقب المعــاني"ومنهــا  )٢(ومناســبة األلفــاظ للمعــاني

ابـــن جنـــي مســـألة نشـــأة اللغـــة التـــي كانـــت تشـــغل مكانـــًا مهمـــًا فـــي البحـــوث اللغویـــة 
ل منطقـي أن اللغـة أكثرهـا مجـاز صـار فـي حكـم الحقیقـة، ومـا آنـذاك، وأوضـح بتعلیـ

یبــرز قــدرة ابــن جنــي علــى رصــد الظــواهر اللغویــة وتحلیلهــا بمنطــق علمــي، هــو مــا 

                                                        
 ،من خالل البيان والتبيني–حممد الصغري بناين، النظريات اللسانية والبالغية واألدبية عند اجلاحظ  )١(

  .٢٧٠ص
كان ألستاذه أيب علي الفارسي تقسيمات يف االشتقاق ولكن ليست  . ٢٨-٢٧ص ،١ج، اخلصائص )٢(

  .١٣٣ص -٢انظر كذلك ج،كتقسيماته خاصة يف االشتقاق الكبري
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وفیمـا یلـي سـنعرض لـبعض تلـك ". خصائصـه"قدمه حول التفریع الـداللي للفعـل فـي 
  ".الداللة"المسائل عرضًا نحاول من خالله إبراز جهود ابن جني في میدان 

  :اللفظ والمعنى- أ
: تنـــاول ابـــن جنـــي فـــي كتابـــه الخصـــائص عـــرض ثـــالث عالئـــق متصـــلة هـــي

العالقــة بــین اللفــظ والمعنــى، والعالقــة بــین اللفــظ واللفــظ، ثــم العالقــة بــین الحــروف 
بــــاب فــــي تالقــــي المعــــاني علــــى اخــــتالف "وأفــــرد لــــذلك أبوابــــًا مــــن ذلــــك . ببعضــــها

ـــه الشـــتراك " األصـــول والمبـــاني ـــى الواحـــد ورده حیـــث عـــرض فی األســـماء فـــي المعن
هـذا فصـل مـن : "لوجود تقارب داللي بین تلك األسماء، یقول في مستهل هـذا البـاب

العربیـــة حســـن كثیـــر المنفعـــة، قـــوي الداللـــة علـــى شـــرف هـــذه اللغـــة، وذلـــك أن تجـــد 
للمعنى الواحد أسماء كثیرة، فتبحث عن أصـل كـل اسـم منهـا فتجـده مفضـي المعنـى 

وفــي ذلــك إشــارة إلــى وقــوع التــرادف فــي اللغــة الــذي كــان ینكــره "إلــى معنــى صــاحبه 
ومـــا . بعـــض علمـــاء اللغـــة فـــي عصـــر ابـــن جنـــي ومـــنهم أســـتاذه أبـــو علـــي الفارســـي

اشـتهر بــه صـاحب الخصــائص هـو إبــراز لظــاهرة لغویـة تتمثــل فـي تقــارب الــدالالت 
 ســجل" تصــاقب األلفــاظ لتصــاقب المعــاني"لتقــارب حــروف األلفــاظ، وهــو مــا ســماه 

فیـــه أن مخـــارج حــــروف اللفـــظ التـــي تقتــــرب مـــن مخـــارج حــــروف لفـــظ آخـــر، همــــا 
وهـذه . متقاربان داللیـًا لتقاربهمـا فنولوجیـًا وتلـك خاصـیة مـن خصـائص اللغـة العربیـة

" أزا"المالحظــة تــنم عــن دقــة وعمــق رؤیــة ابــن جنــي لنظــام اللغــة ففــي شــرحه للفــظ 
 )١("الشـیاطین علـى الكـافرین تـؤزهم أزاً ألم تـر أنـا أرسـلنا : "الوارد ذكره في قوله تعالى

أي تــزعجهم وتقلقهــم، فهــذا فــي معنــى ": تــأزهم أزاً : "یقــول ابــن جنــي فــي قولــه تعــالى
تهــزهم هــزًا والهمــزة أخــت الهــاء، فتقــارب اللفظــان لتقــارب المعنیــین، وكــأنهم خصــوا 

لهـز، هذا المعنى بالهمزة ألنها أقوى من الهاء، وهذا المعنى أعظـم فـي النفـوس مـن ا
كمــا قــدم ابــن . )٢("لــه، كالجــذع وســاق الشــجرة، ونحــو ذلــك ألنــك قــد تهــز مــاال بــال

جنـــــي تطبیقـــــات أخـــــرى مســـــت ألفاظـــــًا وجـــــد بـــــین حروفهـــــا اشـــــتراكًا فـــــي الصـــــفات 
ج ع (الفنولوجیــة، فأفضــى ذلــك إلــى تقاربهــا فــي الداللــة مــن ذلــك المقابلــة بــین فعــل 

ت الشـــین والعـــین أخـــت الحـــاء فـــالجیم أخــ: "یقـــول ابـــن جنـــي). ش ح ط(والفعــل ) د
كما كان یرى أن هنـاك مناسـبة طبیعیـة بـین الصـیغة المعجمیـة ". والدال أخت الطاء

وهي مسألة لـم تكـن محـل خـالف بـین . وداللتها، وذلك فیما یخص أصوات الطبیعة

                                                        
  .٨٣آلية ا، سورة مرمي )١(
  .١٤٦ص ،٢ج، اخلصائص )٢(
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العلمـاء فـي عصـره، إال أن ابـن جنـي قـدم تعلـیًال بـدیعًا، للخلیـل بـن أحمـد ولسـیبویه، 
كـــأنهم توهمـــوا فـــي : "الطبیعیـــة بـــین الصـــوت وداللتـــه، فیقـــول الخلیـــل یفســـر العالقـــة

: صر وتوهموا فـي صـوت البـازي تقطیعـًا فقـالوا: صوت الجندب استطالة ومدًا فقالوا
ویقــول ســـیبویه فــي المصــادر التـــي جــاءت علــى وزن فعـــالن أنهــا تـــأتي ". صرصــر

تــوالي حركــات المثــال لالضــطراب والحركــة نحــو القفــزان والغلیــان، والغثیــان فقــابلوا ب
إمسـاس األلفـاظ أشـباه "وهذا ما أدرجه ابن جني فـي بـاب . )١("توالي حركات األفعال

، إذ التــألیف الصــوري للفــظ یرســم القیمــة الداللیــة للمعنــى الــذي یقابلــه، وٕان "المعــاني
تطبیقــه علــى كــل عناصــر النظــام اللغــوي إال أن ذلــك یبقــى طرحــًا  اً كــان ذلــك صــعب

ابــــن جنـــي لــــه قیمتـــه العلمیــــة وســـبقه المعرفــــي فـــي عصــــره، وهــــي جریئـــًا مــــن قبـــل 
محاوالت كانت تنتظر من یعطیها طابع النظریة الشـاملة بعـد ابـن جنـي، ولكـن وجـد 
أتباع لم یكملوا ما بدأه أبو الفتح ابن جني وٕانمـا انتحلـوا بحوثـه ونسـبوها إلـى أنفسـهم 

وقـــد قــام ابـــن جنـــي . )٢(هـــ٤٥٨المتـــوفى ســـنة " المحكــم"كــابن ســـیده صــاحب كتـــاب 
بذات الصنیع في باب االشتقاق، خاصة في تلـك التقلبـات المورفولوجیـة السـتة التـي 
تنــــتج عــــن الصــــیغة المعجمیــــة الثالثیــــة، إال أنــــه بعــــد أن ربــــط تلــــك الصــــیغ داللیــــًا 
بالصیغة األم، وجد صیغًا مهملة ال واقع لغوي لها، وكان فـي بعـض األحیـان یلحـق 

وتلك مالحظة أخذه عنها علماء اللغـة، بـل إن ابـن جنـي نفسـه  األمثلة قسرًا بالقاعدة
قــد أقــر بصــعوبة المســلك فــي إجــراء التقلبــات الســتة وربطهــا بداللــة األصــل الثالثــي 

وهــذا أعــوص مــذهبًا، وأحــزن مضــطربًا وذلــك أنــا عقــدنا تقالیــب الكــالم الســتة : "فقــال
كمـا قـرر الـدرس –یمكـن  إن عالقـة الرمـز اللغـوي بداللتـه ال )٣("…على القوة والشدة
أن تكــون قسـریة وال طبیعیــة، ألن ذلـك سـیبقى النظــام اللغـوي فــي  -اللسـاني الحـدیث

بـــین  (arbitraire)حالــة مـــن الجمـــود ولكـــن القــول بالعالقـــة االعتباطیـــة أو الكیفیـــة 
ــر الــذي یطــرأ علــى البنیــة  اللفــظ وداللتــه، یعطــي للغــة، المرونــة الالزمــة خــالل التغّی

راء األحـــداث الناجمـــة عـــن االســـتعمال اللغـــوي وعـــن تطـــور بعـــض اللغویـــة مـــن جـــ
أي " كیفیـــــة"المــــدلوالت، مــــا كــــان التغیـــــر لیحصــــل لــــو لــــم تكـــــن اإلشــــارة بالحقیقــــة 

  .)٤("اعتباطیة
ــًا للفعــل یضــبط ســماته : التفریــع الــداللي للفعــل-ب یعقــد ابــن جنــي تفریعــًا داللی

                                                        
  .١٤ص ،٤ج، وانظر الكتاب لسيبويه ١٥٢ص ، ٢ج،املصدر السابق )١(
  ).كالم احملقق حممد علي النجار( ٢٩ص -١ج–املصدر نفسه  )٢(
  .١٣٥-١٣٤ص -٢ج–املصدر نفسه  )٣(
  .١٨٣ص–) علم اللغة احلديث(ة يسنلميشال زكريا، األ.د )٤(
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المــة اللســانیة الدالــة، وقــد خــّص الذاتیــة واالنتقائیــة، فــأبرز معــاییر تنــتظم وفقهــا الع
یعــد القطــب الرئیســي فــي "بهــذا التوزیــع لكونــه . ابــن جنــي الفعــل وكــان یســمیه اللفــظ

العملیـــة اإلبالغیـــة إذ أنـــه النـــواة الدافعـــة للحركـــة المتجـــددة المتوخـــاة مـــن األحـــداث 
 (A.smith)المحققــة فــي الواقــع اللغــوي، ولــذلك فــإن األفعــال كمــا قــال آدم ســمیث 

فالفعـــل یحمــــل داللـــة بنیتــــه المورفولوجیـــة، كمــــا یقـــدم لنــــا ســــمات . )١(للغــــاتنطفـــة ا
الفاعل ومكوناته األساسیة، إضافة إلى الداللة الزمانیة التـي تعـین علـى تحدیـد قیمـة 

الداللــة : یقســم ابــن جنـي الداللــة إلــى ثالثـة أقســام. الداللـة العامــة للصــیغة المعجمیـة
المعنویــة، ویفاضــل بینهــا جــاعًال الداللــة اللفظیــة  اللفظیـة والداللــة الصــناعیة والداللــة

: یقــول ابــن جنــي. م تلیهــا الداللــة الصــناعیة فالمعنویــةثــعلــى رأس الــدالالت الثالثــة 
داللــة (أال تــرى إلــى قــام و. فمنــه جمیــع األفعــال، ففــي كــل واحــد منهــا األدلــة الثالثــة"

فاعلـه فهـذه ثـالث  وداللـة بنائـه علـى زمانـه، وداللـة معنـاه علـى) لفظه علـى مصـدره
  :ویمكن توضیح ذلك بالرسم التالي )٢("دالئل من لفظه وصیغته ومعناه

  ).المعنى(الداللة اللفظیة           
  ).الزمن(الداللة الصناعیة     الداللة التفریعیة للفعل

  ).الفاعل(الداللة المعنویة           
فولوجیــة علــى وهــي الداللــة المعجمیــة وداللــة البنیــة المور : الداللــة اللفظیــة-١

داللـــة "الحـــدث، وقـــد عـــّدها ابـــن جنـــي علـــى رأس الـــدالالت الثالثـــة ألنهـــا 
أساســـیة تعـــد جـــوهر المـــادة الّلغویـــة المشـــترك فـــي كـــل مـــا یســـتعمل مـــن 

مــثًال یــدل بصــیغته المعجمیــة " قعــد"ففعــل  )٣("اشــتقاقاتها وأبنیتهــا الصــرفیة
متعلــق ، وٕانــه "القعــود"علــى حــدث خــاص ذي داللــة معینــة وهــو المصــدر 

ــــ ــــ اً بفاعــــل تعلق ــــة اً معنوی ــــاط بالدالل ، ومنــــه اشــــتقت صــــیغ أخــــرى لهــــا ارتب
. قاعـدة ومـا إلـى ذلـك مـن الصــیغ -متقاعـد–مقعـد : األساسـیة للفعـل منهـا

ومــــا یجــــدر ذكــــره أن قیمــــة الداللــــة األساســــیة للصــــیغة الصــــرفیة، تعتبــــر 
المركـــز الـــذي یســـتقطب كـــل الـــدالالت المتفرعـــة عنـــه، بحیـــث تـــْدخل فـــي 

  .وظیفیة مختلفة وتبقى مشدودة إلى الداللة اللفظیة للفعل عالئق
المورفولوجیـــة علـــى الـــزمن، ) اللفـــظ(وهـــي داللـــة بنیـــة : الداللـــة الصـــناعیة-٢

وهـــــي تلـــــي الداللـــــة اللفظیـــــة ألن اللفـــــظ یحمـــــل صـــــورة الحـــــدث الـــــداللي 
                                                        

  .٣٣ص–يف اللسان العريب  املكون الداليل للفعل )١(
  .٩٨ص-٣ج–اخلصائص  )٢(
  .٢٠ص ،فايز الداية علم الداللة العريب.د )٣(
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وٕانمـــا كانــت الداللــة الصـــناعیة "المســتغرق لحیــز زمــاني یقـــول ابــن جنــي 
ــم تكــن لفظــًا فإنهــا صــورة یحملهــا أقــوى مــن المعنو  یــة مــن قبــل إنهــا وٕان ل

اللفـظ، ویخــرج علیهــا ویســتقر علــى المثـال المعتــزم بهــا، فلمــا كانــت كــذلك 
لحقــت بحكمـــه وجــرت مجـــرى اللفـــظ المنطــوق بـــه فـــدخال بــذلك فـــي بـــاب 

فكانــــت الداللـــة الصــــناعیة مــــع أنهـــا داللــــة غیــــر . )١("المعلـــوم بالمشــــاهدة
ــة اللفظیــة، التــي هــي صــورة لفظیــة وٕانمــا یســتلزمها  اللفــظ فــي حكــم الدالل

تالزم الفعل، فأین كان هو مشاهدًا معلومًا كـان الـزمن المقتـرن بـه معلومـًا 
بالمشــاهدة أیضــًا، مــن مســموع اللفــظ، وینظــر ابــن جنــي فــي هــذا المجــال 

وكـذلك : "إلى المصدر على أنـه مجـال مفتـوح علـى األزمنـة الثالثـة فیقـول
اللفظ یفید الحدث فیهما، ونفـس الصـیغة تفیـد فیهمـا نفس : الضرب والقتل

  .)٢("صالحهما لألزمنة الثالثة على ما نقوله في المصادر
إن الفعـــــل یحـــــّدد ســـــمات فاعلـــــه الذاتیـــــة واالنتقائیـــــة، : الداللـــــة المعنویـــــة-٣

األساســــیة والعرضـــــیة، وذلـــــك مــــن جهـــــة داللتـــــه، ویعــــرف ذلـــــك بطریـــــق 
ه، وحالــــه، لـــیس مـــن الصــــیغة االســـتدالل، فیتحـــدد جــــنس الفاعـــل، وعـــدد

یــدل ) قعــد(ففعــل . الفونولوجیـة للفعــل بــل مـن مؤشــرات خارجــة عــن الفعـل
على حادث مقترن بزمن ماض، وقد یتعرض مجالـه الزمنـي إلـى االّتسـاع 
لیشــــمل زمــــن الحاضــــر أو المضــــارع المســــتقبل فــــي ســــیاق لغــــوي یحمــــل 

فهـي ) لفاعـلا(خصائص تركیبیة وداللیة ومقامیة معینة، أما داللتـه علـى 
قـــد عرفـــت ) َضـــَرب(أال تــراك حـــین تســـمع "داللــة إلـــزام، یقـــول ابـــن جنـــي 

هــذا فعــل والبــّد لــه مــن فاعــل، : حدثــه وزمانــه، ثــم تنظــر فیمــا بعــد، فتقــول
فلیث شعري من هو؟ وماهو؟ فتبحث حینئـذ إلـى أن تعلـم الفاعـل مـن هـو 
ومــا حالــه، مــن موضــع آخــر ال مــن وضــع مســموع ضــرب، أال تــرى أنــه 

ـــــر یصـــــل ـــــه كـــــّل مـــــذكر یصـــــّح منـــــه الفعـــــل مجمـــــًال غی ح أن یكـــــون فاعل
إن الســمات المعنویــة التــي رصــدها ابــن جنــي فــي هــذا المقــام . )٣("مفّصــل

تخــّص كــل فعــل ) الفاعــل(یمكــن علــى ضــوئها وضــع نســق تفریعــي لفئــة 
  :من اللسان العربي وتوضیحه كاآلتي
  فعل یلزم فاعل مكوناته الذاتیة واالنتقائیة

                                                        
  .٩٨ص،  ٣ج–اخلصائص  )١(
  .١٠١، ص٣املصدر السابق، ج )٢(
  .٩٩-٨٩، ص٣، جنفسهاملصدر  )٣(
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  هحال              
  جنسه            

  مكوناته الذاتیة واالنتقالیةفاعل     یلزمفعل   
  عدده              
  تعیینه                

، یحـّدد علـى )األفعـال(ویورد ابن جني تفریعًا داللیًا لصیغ مختلفـة مـن األلفـاظ 
، )كّســـر(و) قّطـــع(وكـــذلك : "ضـــوئها ســـمات عاّمـــة تخـــّص الفعـــل وصـــاحبه فیقـــول

ــا یفیــد معنــى أحــدهما الماضــي، : الحــدث، وصــورته تفیــد شــیئین فــنفس اللفــظ هــا هن
یفید بلفظـه الحـدث، وببنائـه الماضـي، وكـون ) ضارب(واآلخر تكثیر الفعل، كما أن 

فـــالتفریع الـــداللي  )١("…الفعـــل مـــن اثنـــین، وبمعنـــاه أّن لـــه فـــاعًال فتلـــك أربعـــة معـــان
  :اإلضافي الذي یكمل به ابن جني تفریعه األول یمكن توضیحه كالتالي

  
  
  

  )داللة الحدث(الداللة اللفظیة 
  )داللة الزمن(الداللة الصناعیة 

  على) مضعف العین) (فّعل(–یدّل 
  ))تكبیر الفعل(داللة إضافیة (الداللة اللفظیة 

  )مكونات الفاعل الجوهریة والعرضیة(الداللة المعنویة 
ة، إن هـذه الســمات الداللیـة للفعــل ومــا ینضـوي تحتهــا مــن سـمات فرعیــة محــّدد

، الـذي لـه تـوارد خـاص فـي سـیاق معـّین، )كّسـر(هي في جورها سمات ممیزة للفعل 
) الفعـل(ویستلزم فاعًال یحمل مكونات تمییزیة جوهریة وعرضـیة، فضـًال عّمـا یوحیـه 

، وذلـك بحسـب قواعـد الوقـوع أو الرصـف التـي تـتحكم فـي )المفعـول بـه(فیما یخـص 
  …فاعًال معّینًا، ومفعوًال معّینًا أیضاً بنیة التركیب الصحیح، حیث یستدعي الفعل، 

یمكـــن ) كّســـر(وهـــو ذو لصـــیغة مورفولوجیـــة مختلفـــة عـــن ) َضـــاَرب(أّمـــا فعـــل 
  :توضیح سماته على النحو التالي

  )الحدث(الداللة اللفظیة 
                                                        

  .١٠١اخلصائص، ص )١(
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  )زمن الماضي(الداللة الصناعیة 
  على) فاعل(–ضارَب 

  
  ))العدد(مكونات الفاعل خاصة (الداللة المعنویة 

  ))المشاركة في الحدث(داللة إضافیة (الداللة المعنویة 
إن جملـــة التفریعـــات التـــي أوردهـــا ابـــن جنـــي للـــركن الفعلـــي تؤكـــد علـــى أهمیـــة 

فــي المــوروث اللســاني إذ غــدا حقــًال ألســنیًا یغطــي مفــاهیم مختلفــة، تخــّص ) الفعــل(
ــــواردًا ســــیاقیًا صــــحیحًا، ویمكــــن أن ی ــــي یحــــّدد معهــــا ت ــــه، الت ــــك كــــّل متعلقات تخــــذ ذل

كتصنیف مهم في حصـر السـمات الداللیـة وضـبطها ضـبطًا محكمـًا لتغتـدي فیصـًال 
فــارزًا للمــداخل المعجمیــة، وهــي المــداخل التــي تكتســب مجالهــا الــداللي مــن خـــالل 

وٕاّن تلك األنمـاط التـي عقـدها ابـن جنـي  )١(توافقها، أو عدم توافقها مع السمة الممیزة
ــــزة مــــع كــــل بنیــــة مورفولوجیــــة ال تختلــــ ــــر اخــــتالف، مــــع تلــــك الســــمات الممی ف كبی
حیث تلعـب المالمـح المشـتركة بـین وحـدات . )٢(المعتمدة في الدرس الداللي الحدیث

  .السیاق اللغوي دورًا مهّمًا في تأمین التوارد الصحیح
ا مـهلفي مبحث الحقیقة والمجاز یعقد ابـن جنـي بـابین أو : الحقیقة والمجاز-ج

  :في
  .أن المجاز إذا كثر لحق بالحقیقة: مجاز، وثانیهما فيالفرق بین الحقیقة وال

ـــن جنـــي تعریـــف الحقیقـــة والمجـــاز علـــى  ـــو الفـــتح ب ـــاب األّول تنـــاول أب فـــي الب
أســاس الوضــع األّول الــذي یحــّدد االســتعمال األصــلي للصــیغة، أّمــا دواعــي انتقــال 
 :اللفـــظ مـــن داللتـــه الحقیقیـــة إلـــى داللـــة المجـــاز فقـــد حصـــرها ابـــن جنـــي فـــي ثـــالث

فانتقــاء هــذه الــدواعي یبقــي اللفــظ علــى داللتــه الحقیقیــة، . االتســاع والتوكیــد والتشــبیه
مـــا أقــّر فـــي االســـتعمال علـــى : الحقیقـــة: "یعــّرف ابـــن جنـــي الحقیقـــة والمجــاز فیقـــول

ثــم یحــدد دواعــي التجــوز . )٣("مــا كــان ضــّد ذلــك: والمجــاز. أصــل وضــعه فــي اللغــة
االتســـاع : عــن الحقیقـــة لمعــان ثالثـــة، وهــي وٕانمـــا یقــع المجـــاز ویعــدل إلیـــه: "فیقــول

فالمجــاز فــي . )٤("والتوكیــد والتشــبیه، فــإن عــدم هــذه األوصــاف كانــت الحقیقــة البتــة
، وفـي ذلـك توكیـد للمعنـى )الحقیقـة(أصله هو إضافة معنى جدید إلى المعنى القدیم 

                                                        
  .٣٢–املكون الداليل للفعل يف اللسان العريب  ،األستاذ أمحد حّساين )١(
  .٧٢ص–النظرية التحليلية : الفصل الثالث–انظر الباب األول من البحث  )٢(
  .٤٤٢، ص٢اخلصائص ج )٣(
  .٤٤٢، ص٢املصدر السابق، ج )٤(
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  .يناثوتشبیه المعنیین األّول بال
قیقیـة للـدال ُیضـاف ملمـح جدیـد علـى أّما االتساع فألن في الئحـة المالمـح الح

: وكــذلك قـول اهللا ســبحانه …"سـبیل المجـاز، یقــّرر ابـن جنـي بتطبیــق إجرائـي فیقـول
هــذا هـــو مجــاز، وفیــه األوصـــاف الثالثــة، أّمـــا الســعة فألنـــه ) وأدخلنــاه فــي رحمتنـــا(

كأنــه زاد فـــي أســماء الجهـــات والمحــاّل اســـمًا هــو الرحمـــة، وأّمــا التشـــبیه فألنــه شـــّبه 
ــه فلــذلك وضــعها موضــعه–وٕان لــم یصــح دخولهــا  -حمــة الر  ــا . بمــا یجــوز دخول وأّم

وهــذا تعــال بــالعرض، . التوكیــد فألنــه أخبــر عــن العــرض بمــا یخبــر بــه عــن الجــوهر
وٕاّن تحقــــق هــــذه . )١("وتفخــــیم منــــه إذ صــــّیر إلــــى حیــــز مــــا یشــــاهد ویلمــــس ویعــــاین
ي لفظیــة فــي المجــاز المعــاني مــرتبط بوجــود قرینــة صــارفة مــن إتیــان المعنــى الحقیقــ

  .اللغوي وعقلیة في المجاز المرسل
أّمــا فــي البــاب الثــاني فبعــد طــول معاینــة للغــة، یــرى ابــن جنــي أّن أكثــر كــالم 
ـــه  ـــرة دوران اللفـــظ علـــى األلســـنة، بداللت ـــاتج عـــن كث ـــك ن العـــرب إّنمـــا هـــو مجـــاز وذل

ي تخالهـا ذات المجازیة اكتسب سمة الداللـة الحقیقیـة، وٕاّن تلـك التراكیـب اللغویـة التـ
داللة حقیقیـة هـي فـي األصـل ذات داللـة مجازیـة محققـة لتلـك المعـاني الثالثـة التـي 

إعلــم أن أكثــر اللغــة مـــع : "ذكرنــا، ویســوق ابــن جنــي فـــي ســبیل أمثلــة كثیــرة، یقـــول
وجـاء .) …(تأمّله مجاز ال حقیقة، وذلك عاّمة األفعال، نحو قـام زیـد، وقعـد عمـرو 

ویلمــس ابــن جنــي البحــث فــي الــزمن الطویــل الغــابر،  )٢("…الصـیف، وانهــزم الشــتاء
عــن األصـــل الــذي وّظفـــت لســببه الكلمـــة وهـــو محاولــة الجمـــع بــین التكـــوین اللغـــوي 

ــًا، ففــي بحثــه عــن أصــل فعــل  ــة آنی وداللتــه علــى ) ع ق ر(للكلمــة وداللتهــا المتداول
یــه أّن رجــًال قطعــت إحــدى رجل: "یقــول ابــن جنــي) رفــع عقیرتــه: (الصــوت فــي قولنــا

ـــــاس  ـــــع (فرفعهـــــا، ووضـــــعها علـــــى األخـــــرى ثـــــم صـــــرخ بـــــأعلى صـــــوته فقـــــال الن رف
ـــة علـــى الصـــوت المرتفـــع ) ع ق ر(فكـــان األصـــل فـــي اســـتعمال . )٣()عقیرتـــه للدالل

كالصـراخ ولكــن خفیـت أســباب التسـمیة لبعــدها الزمنـي فأضــحت تـدل علــى مـن رفــع 
فحصــل  .رجلــه داللــة حقیقیــة مــع أنهــا فــي أصــل وضــعها كانــت تــدل علــى الصــوت

نقـــل لداللـــة اللفـــظ مـــن مجـــال إلـــى مجـــال، انتقلـــت عبـــره المجـــازات إلـــى االســـتعمال 
علـى صـحة  )٤(ویلجأ ابـن جنـي إلـى تقـدیم العلـل المنطقیـة الفلسـفیة. العادي الحقیقي

                                                        
  .٤٤٣، ص٢املصدر السابق، ج )١(
  .٤٥٨إىل ص ٤٤٢، صمن ٢انظر املصدر نفسه، ج )٢(
  .٦٦، ص١املصدر نفسه، ج )٣(
  .جمازياً  اً ري بعلى اعتباره تع) قام زيد(يل الذي قدمه للرتكيب انظر التعل: ٤٨٨، ص٢املصدر نفسه، ج )٤(
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وٕان كّنــا نــرى أن رؤیتــه هــذه فــي عالقــة الداللــة بالحقیقــة والمجــاز أن . مــا ذهــب إلیــه
أن أكثــر اللغــة مجــاز وحاولنــا أن نــرّد كــل صــیغة  فیهــا بعــض التعســف ألنــه إذا قلنــا

إلى داللتها األصلیة أللفینا صیغًا قد تعّرضت لحركة نقـل متتالیـة فنرّدهـا إلـى أصـل 
وهـذا حقیقـة مـاهو . هو بذاته مجاز، ولظللنا نتبع األصول فال نعثـر إّال علـى الفـروع
عـدة تریـد أن تبقیهـا سمة في اللغة التي مـن ممیزاتهـا المرونـة والتغییـر ورفـض كـل قا

  .متحجرة جامدة
ینــاقش ابــن جنــي قضــیة نشــأة اللغــة التــي نجــد لهــا حضــورًا : نشــأة اللغــة-٥

مكثّفًا في مؤلفات األقدمین ولعـّل ذلـك راجـع إلـى ارتبـاط هـذه القضـیة بمشـكلة كانـت 
نقطة خالف كبیرة بین العلماء، بل تعّد سبب االصطدام الذي حصـل بـین السیاسـي 

یعــرض ابــن جنـي آلراء علمــاء عصــره فــي " خلـق القــرآن"ي بهــا مشــكلة والـدیني ونعنــ
: أم اصـطالحإلهـام مسألة نشأة اللغة فیصرح فـي بـاب القـول علـى أصـل اللغـة أنهـا 

هذا موضع محوج إلى فصل تأّمل، غیر أن أكثر أهـل النظـر علـى أن أصـل اللغـة "
قــال لــي –اهللا إال أن أبــا علــي رحمــه . إنمــا هــو تواضــع واصــطالح ال وحــي وتوقیــف

وهــذا ال  )١("وعّلــم آدم األســماء كلهــا: "هــي مــن عنــد اهللا، واحــتج بقولـه ســبحانه: یومـاً 
أقــدر آدم علـــى أن : وذلــك أّنــه قـــد یجــوز أن یكــون تأویلـــه. یتنــاول موضــع الخـــالف

وبهـذا التعلیـق األخیـر . )٢("واضع علیها، وهذا المعنى من عند اهللا سبحانه ال محالـة
الفارسـي یكـون ابـن جنـي قـد أفصـح عـن مذهبـه فكـان أمیـل إلـى على قول أبي علي 

یكــاد یجمــع . القـول بعرفیــة الداللـة اللغویــة مقـّدمًا تــأویًال لآلیــة الكریمـة الســابقة الـذكر
ـــه  ـــد رّكبـــت فی ـــالوا باالصـــطالح، یعنـــي، أن اإلنســـان ق ـــذین ق ـــب العلمـــاء ال ـــه أغل علی

األشـــیاء، ویضــع نظامـــًا  اســتعدادات فطریـــة، وقواعــد ذهنیـــة بهــا یســـتطیع أن یســّمي
عالمیًا مطردًا مع كل األشیاء الجدیدة على غـرار وضـعه للرمـوز التـي تخـّص نظـام 

فهـذا كلّـه ) اإلشـارات الضـوئیة(المرور أو تلك المستعملة في نظـام المالحـة البحریـة 
مــن بــاب التواضــع والتوفیــق، والحقیقــة أن ابــن جنــي ال یكــاد یســتّقر علــى رأي حیــث 

ین قـالوا بطبیعیـة اللغـة، المسـتلهمة مـن أصـوات الطبیعـة، واستحسـنه ذكر مذهب الـذ
إلــى أن أصــل اللغــات ) أي بعــض العلمــاء(وذهــب بعضــهم : "یقــول فــي ذلــك. وقبلــه

. كلها إّنما هو مـن األصـوات المسـموعات كـدوّي الـریح، وحنـین الرعـد، وخریـر المـاء
حـــو ذلـــك، ثـــم وشـــحیح الحمـــار، ونعیـــق الغـــراب وصـــهیل الفـــرس وتریـــب الظبـــي، ون

                                                        
  .٣١: سورة البقرة اآلية )١(
  .٤١-٤٠، ص١اخلصائص ج )٢(
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. )١("وهـــذا عنــدي وجـــه صــالح، ومـــذهب متقبـــل. ُولــدت اللغـــات عــن ذلـــك بینمــا بعـــد
ولكن ابن جنـي مـا یلبـث أن یقـوي فـي نفسـه شـعور یجذبـه إلـى االعتقـاد بكـون اللغـة 
توقیفـــًا مـــن عنـــد اهللا تعـــالى، وذلـــك ظـــاهر مـــن تناســـق أجزائهـــا وموافقتهـــا لكـــل حـــال 

العلمــاء مــن أسـاتذته مــن أّن اللغــة وحــي وٕالهــام  ومقـام، ثــّم مــا اجتمــع لدیـه مــن أقــوال
كل ذلك دفع ابن جني إلـى تـرجیح المـذهب القائـل بتوقیفیـة اللغـة یقـول . من عند اهللا

إّنني إذا ما تأملت حال هذه اللغـة الشـریفة، الكریمـة اللطیفـة، وجـدت فیهـا : "في ذلك
حتــى یكــاد یطمــح  مـن الحكمــة والدقــة واإلرهــاف والرّقــة مــا یملـك علــّي جانــب الفكــر،

ــه علیــه أصــحابنا )٢(بــه أمــام غلــوة ، ومنــه مــا -رحمهــم اهللا–الســحر، فمــن ذلــك مــا نّب
حذوتــه علــى أمثلــتهم، فعرفــت بتتابعــه وانقیــاده وبعــد مرامیــه وأمــاده صــّحة مــا وّفقــوا 

  .)٣("لتقدیمه منه
وخالصة موقف ابن جني من نشـأة اللغـة أنـه وقـف موقفـًا وسـطًا فقـال باإللهـام 

الح معــًا، یوّضــح ذلــك مــا خــتم بــه هــذا البــاب حیــث افتــرض أن یكــون اهللا واالصــط
تعالى قد خلق قبلنا أقوامًا كانت لهم القـدرة التـي مكنـتهم علـى االصـطالح والتواضـع 
فــي تســـمیة األشـــیاء، یقـــول أبــو الفـــتح موضـــحًا موقفـــه ومعّبــرًا فـــي ذات الوقـــت عـــن 

هــام لاإل(فــأقف بــین تــین الخلتــین : "محیرتــه بــین القــول بعرفیــة اللغــة أو القــول باإللهــا
حســیرًا، وأكاثرهمـا فــأنكفئ مكثـورًا وٕان خطــر خـاطر فیمــا بعـد، یعّلــق الكــف ) والعـرف

ومــا یجــدر مالحظتــه . )٤("عــن صــاحبتها قلنــا بـه) أو یفكهـا(بإحـدى الجهتــین ویكفهــا 
ـــه  هـــو أن موضـــوع نشـــأة اللغـــة كـــان مـــن ضـــمن المواضـــیع التـــي أســـهب البحـــث فی

المحــدثون، وجــّدوا فــي تقــدیم العلــل الراجحــة لــذلك، تهــدف إلــى تأســیس  علمــاء اللغــة
األحادیـــــث –القــــرآن الكـــــریم (رؤیــــة موضـــــوعیة تأخــــذ الظـــــواهر اللغویــــة النموذجیـــــة 

كمعطــى لوضــع معــاییر مطــردة تتنــاول اللغــة فــي ) كــالم العــرب الفصــیح–الشــریفة 
ذلــك مــن شــأنه أن  بعــدها الشــامل وفــي جمیــع مســتویاتها المعجمیــة والتركیبیــة، وٕانّ 

إلـــى –الـــذي عـــّده بعـــض اللغـــویین بحثـــا میتافیزیقیـــًا –ینقـــل البحـــث فـــي أصـــل اللغـــة 
البحث في آلیاتها التي تشرف علـى ضـبط الـدالالت المختلفـة، خاصـة إذا علمنـا أن 
الداللة قد ولجت كل مجاالت المعرفة والثقافة فـي العصـر الحـدیث بـل وكـل میـادین 

  .الحیاة
                                                        

  .٤٦، ص١اخلصائص، ج )١(
  .ل، يريد أنه يدنو من غاية السحريلغاية يف سباق اخلا: غلوة السحر )٢(
  .٤٧، ص١املصدر السابق، ج )٣(
–باب واحد وضعت أم تالحق تابع منها بفارط  يفأ: نظر باب يف اللغةوا ،٤٧، ص١املصدر نفسه، ج )٤(

  .٣٠-٢٩-٢٨ص -٢ج
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  ):ھـ٤٢٧-ھـ٣٧٣(ة عند ابن سینا الجھود الداللی- ٤
ـــن ســـینا هـــو وقوفـــه علـــى البعـــد النفســـي  ـــداللي عنـــد اب ـــز التحلیـــل ال إّن مـــا یمی
ـــه طـــابع الدقـــة  ـــة، وهـــو مـــا یعطـــي لتحلیل ـــذهني اللـــذین یصـــاحبان العملیـــة الداللی وال
والعمـق الالزمـین خاصـة إذا استحضـرنا درایـة ابـن سـینا بعلـم الـنفس واعتمـاده مــنهج 

، فهـو یكثـر )١(ما یتطابق مع نشاطه كطبیـب وفیلسـوف فـي آن واحـد التشریح، وذلك
من ذكر الوجـود الـذهني للعالمـات اللغویـة وارتسـامها فـي الـنفس والخیـال فـي رصـده 
لمراحــل العملیــة الداللیــة، حیــث یــتم نقــل المفــاهیم المودعــة فــي الــذهن لمــدلوالت فــي 

بمـا أّن اللفـظ اللغـوي یعـّد أسـاس العالم الخارجي إلى أدوات دالة كاأللفـاظ والكتابـة، و 
العملیة الداللیة أقام له ابن سینا تقسیمًا بحسـب اإلفـراد والتركیـب والتـألیف، وبحسـب 
الكلـي والجزئـي ثـم أبـان عـن اللفـظ الخـاص واللفـظ المشـترك والجـامع بـین الصــفتین، 

ة أما الداللة فقد صنفها ابن سینا إلى أصـناف لـم تخـرج عـن تلـك التـي كانـت متداولـ
، )هــــ٣٣٩ت ( )٢(بــین معاصــریه، مــن العلمـــاء وممــن ســبقه مـــن الفالســفة كالفــارابي

وفیمــا یلــي عــرض لهــذه المســائل التــي أثارهــا ابــن ســینا وجمعناهــا فــي ثالثــة عنــاوین 
  .العملیة الداللیة-أقسام الداللة–أقسام اللفظ : وهي

اللتــه، فمــا یحــّدد ابــن ســینا ماهیــة اللفــظ المفــرد بــالنظر إلــى د: أقســام اللفــظ-أ
ـــم  ـــه ل ـــم بحیـــث إذا تجـــزأت داللت ـــه واحـــدة ال تتجـــرأ فهـــو اللفـــظ المفـــرد، ث كانـــت داللت
تفصح عنه وٕانما تتحول إلى دال غیره، ومعنـى ذلـك أن اللفـظ المفـرد قـد یكـون لفظـًا 

ولكـن ال " شـمس"و " عبـد"فإّنـه وٕان جـاز فیـه أن یجـزأ إلـى " عبـد شـمس"مركبًا فقولنا 
یعـــرف ابـــن ســـینا اللفـــظ المفـــرد " عبــد شـــمس"اد أن یقـــال تكــون داللتـــه مـــن حیـــث یـــر 

اللفظ الّدال المفرد هو اللفظ الذي ال یرید الدال بـه علـى معنـاه أن یـدل بجـزء : فیقول
ــة اللفــظ المفــرد عنــد ابــن ســینا بماهیــة . )٣("منــه البتــة علــى شــيء وقریبــة ماهیــة دالل

ین ومــــنهم العــــالم عنـــد األلســــنیین المحــــدث (Sens denotatif)المعنـــى التعیینــــي 
وهــو ال یختلــف كثیــرًا عــن معنــى اإلرجــاع  (John Lyons)الــداللي جــون لیــونز 

الــذي تتحـــدد معـــه العالقـــة القائمــة بـــین الوحـــدة المعجمیـــة ومــاهو خـــارج مـــن النظـــام 
یمّیــز بــین التعیــین واإلرجـــاع ) لیــونز(إّال أّن . اللغــوي مــن أشــخاص وأمــاكن وأشـــیاء

لوحـدة المعجمیـة خـارج السـیاق اللغـوي أمـا الثـاني فیحـّدد في أّن األول یحـّدد مـدلول ا

                                                        
  .١٣ص–علم الداللة العريب  ،فايز الداية.د )١(
ماهية علم الداللة كما عرفها األقدمون، : الفصل األول -مفاهيم الداللة عند الفارايب: انظر مبحث )٢(

  .١٦ص
  .٣١ص–منطق املشرقيني  )٣(
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یبـرز ابــن سـینا المعنــى التعیینـي للفــظ . )١(مـدلولها داخـل العبــارات المرتبطـة بالســیاق
هـو المعنــى مــن حیــث یلتفـت إلیــه الــذهن كمــا هــو، –والمعنــى المفــرد : "المفـرد فیقــول

ن أن یلتفـت وقتـًا آخـر وال یلتفت إلى شيء منه یتقوم أو معه یحصل، وٕان كان للذه
وكإشـارة إلـى صـعوبة تعیـین داللـة اللفــظ . )٢("إلـى معـان أخـرى فیـه ومعـه أو لـم یكـن

ــة المعینــة وجــب أن یرجــع إلــى معنــى  المفــرد یــرى ابــن ســینا أنــه لكــي تحصــل الدالل
اللفظ المفرد دون متعلقاته، وٕان كـان ذلـك یبقـى مجـرد شـرط نظـري بحیـث أن الـذهن 

ومیـــة للفـــظ متعلقـــات أخـــرى وهـــو مـــا یشـــكل إحـــدى العقبـــات ُیضـــّمن الصـــورة المفه
القائمـــة أمـــام التحدیــــد التـــام إلرجــــاع داللـــة اللفـــظ فــــي العـــالم الخــــارجي، وقـــد طــــرح 

اإلشكالیة ذاتها في حدیثه عن التعیـین ووصـل إلـى حـّد القـول بوقـوع اإلبهـام ) لیونز(
لتـي تخلـو في البحث عن تعیـین بعـض العبـارات والجمـل، بـل ووجـد بعـض الصـیغ ا

  )٣(..جمیل، قبیح، زكي، شریف وغیرها: من التعیین مثل الصفات والنعوت منها
ومــــا نالحظــــه فــــي تعریــــف ابــــن ســــینا للفــــظ المفــــرد أنــــه تعریــــف یختلــــف عــــن 

اللفـظ المفـرد هـو : "حیـث یقـول" اإلشـارات والتنبیهـات"التعریف الذي أورده في كتابـه 
هـو جـزؤه مثـل تسـمیتك إنسـانًا بعبـد اهللا  الذي ال یراد بـالجزء منـه داللـة أصـًال، حـین

فلسـت تریـد بقولـك " عبـد اهللا"فإنك حین تدل بهذا على ذاته ال على صفته من كونـه 
عبـد "؟ بلـى، فـي موضـع آخـر قـد تقـول "عیسى"شیئًا أصًال، فكیف إذ سمیته بـ" عبد"

هــو مركــب ال نعتــًا لـه، ال اســمًا، و " عبــد اهللا"شــیئًا، وحینئـذ یكــون " عبــد"وتعنـي بـــ" اهللا
  .)٤("مفرد

داللــة وضـعیة متعلقــة "ومـدار الداللـة عنــد ابـن ســینا هـو القصــد واإلرادة، ألنهـا 
بــإرادة المــتلفظ الجاریــة علــى قــانون الوضــع فمــا یــتلفظ بــه ویــراد بــه معنــى مــا، ویفهــم 

إنـه دال علـى ذلـك المعنـى، ومـا سـوى ذلـك المعنـى، ممـا : منه ذلك المعنى، یقال له
بحســب تلــك اللغــة، أو –ادة الــتلفظ، وٕان كـان ذلــك اللفــظ أو جــزء منـه ال تتعلـق بــه إر 

 -إنـه دال علیــه: یصـلح ألن یـدل بـه علیـه فـال یقـال لـه -لغـة أخـرى أو بـإرادة أخـرى
یحمـل داللـة فـي نفسـه ولكـن لیسـت " عبـد اهللا"ولذلك قد یقال أن جـزء . )٥("أو ال یراد

                                                        
وانظر  (Element de semantique)من كتابه  (denotation)التعيني : لفصلانظر ا )١(

جملة الفكر  ١٩٨٢سنة  ١٨/١٧الدكتور جوزيف شارمي عدد –مقال التعيني والتضمني يف علم الداللة 
  .العريب املعاصر

  .٣٢ص–منطق املشرقيني  )٢(
  .٨٥ص (Element desemantique): يف كتابه" التعيني"فصل . انظر )٣(
  ).اإلشارات والتنبيهات( ١٩٢ص  )٤(
  .واملصدر نفسه. الصفحة نفسها )٥(
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. م یـرد بـاللفظ داللـة لـم یكـن داالً إذا لـ: "داللة مقصودة یقـول ابـن سـینا موضـحًا ذلـك
ــــا ــــظ دال: "ألن معنــــى قولن ــــًا مــــن " لف ــــه نفســــه حق ــــة ال أن ل ــــه الدالل ــــراد ب ــــه ی هــــو أن

والواقــع اللغــوي یؤكــد علــى أهمیــة التحقــق مــن بنیــة الكلمــة لرصــد داللتهــا . )١("الداللــة
وضرورة الوقوف على قصد المتكلم من الصیغ المتشـابهة، خاّصـة مـا یشـكل عالمـه 

لي وهـو مرمـى مسـتحیل التحقیـق، ألن اللغـة وجـدت للمحـاورة والمشـاركة لوجـود الدال
المجــاورة كمــا قــال ابــن ســینا ولــو احــتفظ كــل إنســان بعالمــه الــداللي لمــا احتجنــا إلــى 
اللغـة، فالتواصــل واإلبــالغ یقتضــي أن یكــون قــدر مـن االشــتراك فــي ســنن اللغــة بــین 

ضـــع بیــنهم، ولـــذلك نجــد مـــن یعتـــرض جمهــور المتكلمـــین مــن أهلهـــا ألنهــا ثمـــرة لتوا
على تعریف ابن سینا للفظ المفرد، وما سـبب ذلـك إال سـوء فـي الفهـم وقلـة االعتبـار 

 (S.J.Hayakwa)وقـد شـرح العـالم األمریكـي هیـاكوا . )٢(لما ینبغي أن یفهم ویعتبر
كیــف تحمــل الكلمــات المعــاني اإلیحائیــة التــي لهــا إســقاطات نفســیة تخــص المــتكلم 

 Sens)المعنـى التصـریحي : تنبه المتلقي لها ومّیز بـین نـوعین مـن المعنـىوقد ال ی
intentionnel)  والمعنــى الثــانوي أو اإلیحــائي(Sens extensionnel)  أو كمــا

المعنــى الــداخلي مقابــل المعنــى الخــارجي  (J.H.Greeberg)ســمى ذلــك غرینیبــزغ 
ـــه ابـــن ســـینا علـــى"وقـــد  ـــذي أْدخل ـــى التعـــدیل ال ـــق الشـــارح عل ـــ عّل ـــه األول للف  ظتعریف

تنبیهـــًا علـــى أن المرجـــع فـــي ) اإلرادة(زاد فـــي الرســـم القـــدیم ذكـــر : "المفـــرد بقولـــه قـــد
  .)٣("داللة اللفظ هو إرادة المتلفظ

ویــورد ابــن ســینا تفریعــًا آخــر للفــظ الــدال بحســب مــا یغطیــه مــن الــدوال الفرعیــة 
حقـل داًال واحـدًا فكأنه لكسیم رئیسـي یشـرف علـى حقـل مـن األلفـاظ، قـد یضـم هـذا ال

ال غیــر وهنــا یحصــل التطــابق التــام بــین اللفــظ األعــم ومــا یضــمه، یســمي ابــن ســینا 
  :ذلك النوع من األلفاظ

ــدال علــى مــا هــو مــن : "بالخــاص المطلــق، یقــول فــي ذلــك إعلــم أن أصــناف ال
  :ثالثة") مفهوم العرف"وفي نسخة (غیر تغییر العرف 

ــة ال: أحــدها حــد علــى ماهیــة االســم مثــل داللــة بالخصوصــیة المطلقــة مثــل دال
ـــاطق علـــى اإلنســـان ـــن ســـینا یخـــّص الحـــدود . )٤("الحیـــوان الن ـــذي قدمـــه اب فالمثـــال ال

والتعـاریف وینســحب علـى الوحــدات المعجمیــة، كمـا تقــوم بــه نظریـة الحقــول الداللیــة 
                                                        

  .٣٢ص ،منطق املشرقيني )١(
  .١٩٢، ص١ج ،من كتاب اإلشارات والتنبيهات: انظر تعليق الشارح )٢(
  .١٩٣، ص١ج ،اإلشارات والتنبيهات )٣(
  .٢٤٤، ص١املصدر السابق، ج )٤(
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یعـــد لكســـیما رئیســـیًا یغطـــي أو یتضـــمن الداللـــة علـــى " الحیـــوان النـــاطق: "فـــالتعریف
معنــى ذلــك أن النــوع یشــتمل علــى الجــنس مــن حیــث المفهــوم، . إلنســانماهیــة لفــظ ا

ألن النوع یحتوي صفات الجنس كلها مضافًا إلیهـا الفصـول النوعیـة فـي حـین یكـون 
  .)١(الجنس أشمل من النوع من حیث الماصدق كما یقول المناطقة

ــــة غیــــر  ــــي تغطــــي ألفاظــــًا فرعی ــــك الت ــــاظ فهــــي تل ــــاني مــــن األلف ــــوع الث أمــــا الن
ســــة، وهــــي ذات حقــــل مــــن األفــــراد تشــــترك فــــي أن اللفــــظ العــــام یتحقــــق فیهــــا متجان

بالشــركة المطلقــة مثــل مــا : والثــاني: "مفهومــه الــذهني، یقــول ابــن ســینا موضــحًا ذلــك
: فــرس وثــور وٕانســـان: حــین یســأل عــن جماعــة مختلفــة فیهــا مــثالً –یجــب أن یقــال 

  .)٢("ماهي؟ وهناك ال یجب وال یحسن إال الحیوان
العالقات التقابلیة داخل الحقـل المعجمـي بنـاء علـى معجـم المفـاهیم،  إن تحدید

یوضــــح مجــــاالت االســــتعمال أكثــــر ممــــا یوضــــحه المعجــــم التقلیــــدي، ویســــمح ذلــــك 
بمعرفـة أن هــذا اللفــظ یـدرس ضــمن مجموعــة مترابطـة مــع ألفــاظ أخـرى ألنهــا تنتمــي 

  .إلى حقل مفهومي مشترك
د، فیقــیم علــى أساســه ابــن ســینا حقــًال أمــا النــوع الثالــث مــن أنــواع اللفــظ المفــر 

أوســـــع ممـــــا خـــــص بـــــه النـــــوعین األولیـــــین، وذلـــــك ألن هـــــذا النـــــوع یحمـــــل ســـــمات 
یقــول ابــن ســینا فــي . الخصوصــیة المطلقــة والشــركة وهمــا صــفتا النــوعین الســابقین

وأمــا الثالــث فهــو مــا یكــون بشــركة وخصوصــیة : "تحدیــد هــذا النــوع مــن اللفــظ المفــرد
زیــد وعمــرو وخالــد، مــاهم؟ كــان الــذي : إذا ســئل عــن جماعــة هــممعــًا، مثــل مــا إّنــه 

ومـــن ضـــمن العالقـــات . )٣("یصــلح أن یجـــاب بـــه علـــى الشـــرط المــذكور أّنهـــم أنـــاس
التــي حــددها علمــاء الداللــة داخــل الحقــل المعجمــي، عالقــة الجــزء بالكــل، ذلــك أن 

جــزءًا مجمـوع الســمات التـي یحملهــا الكــل تنطبـق علــى جزئیاتــه وال یمكـن أن تخــّص 
واحـدًا فقـط، ویشـرح المناطقــة هـذه العالقـة بكـون الكــل یضـم تحتـه أجـزاء ال جزئیــات 
وهذه األجزاء مجتمعة فـي هیئتهـا التركیبیـة یطلـق علیهـا اسـم الكـل وال یصـح إطـالق 

لفـظ كـّل یضـم تحتـه أجـزاء مـن األلفـاظ، " أنـاس"فلفـظ  )٤(الكـل علـى جـزء مـن أجزائـه
  .ال مفردةال یطلق علیها إال وهي مجتمعة 

وعلـى أســاس هـذه األصــناف الثالثــة للفـظ المفــرد یمكــن بنـاء العالقــات الداللیــة 
                                                        

  .أمحد خمتار عمر. ٩٩علم الداللة ص: انظر اهلامش يف كتاب )١(
  .١١١انظر املرجع السابق، ص )٢(
  .٢٢٧، ص١ج–اإلشارات والتنبيهات  )٣(
  .حسن حبنكة امليداين. ٣٢ضوابط املعرفة ص )٤(
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فـالنوع األول یشـیر إلـى . بین جملة الحقـول التـي یؤسسـها وبـین الداللـة التـي یحملهـا
عالقة المطابقة بـین اإلنسـان والحیـوان النـاطق، أمـا النـوع الثـاني والثالـث فهـو یحقـق 

رّي بالمالحظــة فــي هــذا المقــام هــو أن ابــن ســینا یســعى عالقــة التضــمن، ومــا هــو حــ
دأب المناطقـة، بـل إنـه لینـادي بـأن "إلى وضع قواعـد كلیـة تنـتظم األلفـاظ، وهـذا هـو 

تكــون تلـــك القواعـــد عاّمــة لجمیـــع اللغـــات ینتفــع بهـــا كـــل األقــوام خاصـــة فیمـــا تعلـــق 
حالتهـــا  بالجانـــب الـــداللي الـــذي یســـعى المنطقـــي إلـــى تحقیقـــه بضـــبطه لأللفـــاظ فـــي

یلــزم المنطقـــي أیضــًا أن یراعـــي جانــب اللفـــظ : "اإلفرادیــة والتركیبیــة یقـــول ابــن ســـینا
فــابن ســینا . )١("إال فیمــا یقــل. المطلــق مــن حیــث ذلــك غیــر مقیــد بلغــة قــوم دون قــوم

بخبرتــه فــي التحلیــل یــدرك أن بــین اللغــات قــدرًا مــن االشــتراك وتبقــى كــل لغــة تتمّیــز 
  .والفونولوجیة بحیث تتفاوت في ذلك اللغات، وتختلفبخصوصیتها الموفورلوجیة، 

إّن تعیین العالقـة بـین اللفـظ والمعنـى، تناولـه ابـن سـینا مـن : أقسام الداللة-ب
فــإذا كــان االنتقــال  ،داللــة المطابقــة وداللــة التضــمن وداللــة اإللتــزام-: جوانــب ثالثــة

ه كّلمـا تحقـق مسـموع بواسطة العقل من الدال إلـى مدلولـه، لعلمـه بعالقـة الوضـع وأّنـ
اســم ارتســم فـــي الخیــال مدلولــه، فـــإن الداللــة عندئـــذ داللــة وضــعیة تمنـــع مــن وقـــوع 

ألّنه قد یطلق اللفظ وال یعني بـه مدلولـه المطـابق لـه . االلتباس بین الدالالت الثالث
كانـــت الداللــة بینهمــا مطابقـــة وٕاذا " الجــرم"وعنینــا بــه " الشـــمس"كمــا إذا أطلقنــا لفــظ 

  ".كانت العالقة بینهما تضمن" الضوء"عنینا به 
ولكـن بتـدخل الوضـع وتوسـط العـرف األصـلي یمنـع انتقـاض الـدالالت بعضـها 
بـبعض یــورد ابـن ســینا أمثلـة یوضــح فیهــا كـل قســم مـن أقســام الداللـة الــثالث فداللــة 
المطابقـة هــي التطــابق الحاصـل بــین اللفــظ ومـا یــدل علیــه كاإلنسـان فإنــه یــدل علــى 

ق، أّمـا داللـة التضـمن فهـو مـا یتضـمنه اللفـظ مـن معـان جزئیـة تــدخل الحیـوان النـاط
أما داللة االلتـزام فهـي تحتـاج إلـى . في ماهیته كقولهم اإلنسان فإنه یتضمن الحیوان

أمر خارجي لعقـد الصـلة بـین الـدال والزمـه، فقولنـا األب یلتـزم االبـن یقـول ابـن سـینا 
  :ثالثة أصناف داللة اللفظ على المعنى: "معرفًا ذلك

ـــــزام ـــــة التضـــــمن وداللـــــة االلت ـــــة ودالل وهـــــي دالالت تجمـــــع . )٢("داللـــــة المطابق
وداللــة االلتــزام مثــل داللــة المخلــوق : "ویشــرح عالقــة االلتــزام فیقــول. األنســاق كّلهــا

على الخلق واألب على االبن والسقف على الحائط واإلنسان علـى الضـاحك، وذلـك 
معنــى الــذي یــّدل علیــه أوًال، ویكــون ذلــك المعنــى أن یــدل أوًال داللــة المطابقــة علــى ال

                                                        
  .١٨١، ص١ج–اإلشارات والتنبيهات  )١(
  .٣٧ص–منطق املشرقيني  )٢(
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ـــذي یوافـــق  ـــاني ال ـــك المعنـــى الث ـــى ذل ـــذهن أیضـــًا إل ـــى آخـــر، فینتقـــل ال یصـــحبه معن
وتشــترك داللــة المطابقــة وداللــة التضــمن فــي أن كــل منهــا . المعنــى األول ویصــحبه

ویـنّص ابـن سـینا هاهنـا علـى أمـر مهـم . )١("لیس داللة علـى أمـر خـارج عـن الشـيء
العالقة بین داللة المطابقـة وداللـة االلتـزام إذ الوصـول إلـى داللـة اللفـظ علـى  یخّص 

معنــاه بطریــق االلتــزام یمــّر عبــر إجــراء داللــة المطابقــة بــین اللفــظ ومــا یطابقــه مــن 
فداللـــة ) بشـــكل ســـریع جـــداً (مـــدلوالت بتوســـط الـــذهن الـــذي ینجـــز هـــاتین المـــرحلتین 

الداللــة لــم تنعقــد حتــى وجــد العقــل أن بــین  األب علــى االبــن داللــة التــزام ولكــن هــذه
هناك عالقة مطابقة، ثـّم تختلـف داللـة االلتـزام عـن ) أنه والد له أبناء(األب ومدلوله 

 اداللتــي التضــمن والمطابقــة فــي أنهــا تســتدعي مــدلوًال خارجــًا عــن اللفــظ، أمــا داللتــ
ة اللفــظ علــى ألن داللــ. التضــمن والمطابقــة فإنهمــا تســتدعیان مــدلولهما مــن لفظیهمــا

ـــة  ـــة مطابقـــة، أمـــا عالقتـــه بجـــزء مـــن هـــذه األجـــزاء فهـــي عالق ـــه هـــي دالل كـــل أجزائ
تضـمن، ولـذلك نجــد ابـن سـینا فــي حصـره للعالقــة القائمـة نظریـًا بــین اللفـظ والمعنــى 

ثـم لتعیـین العالقـة . )٢("وألن بـین اللفـظ والمعنـى عالقـة مـا: "ال یقّیدها فیقول في ذلك
دعي إدراك العالقــة بــین المــدلول والشــيء الخــارجي وذلــك مــا بــین الــدال والــدلول یســت

ــدال  أشــارت إلیــه المباحــث اللســانیة الحدیثــة التــي أكــدت أْن ال عالقــة مباشــرة بــین ال
ــــــة هــــــي بــــــین الرمــــــز اللغــــــوي ومحتــــــواه الــــــذهني  والمــــــدلول وٕانمــــــا العالقــــــة الحقیقی

(concept)ارجي ربطــًا ، إال أن وعــي اإلنســان اعتــاد علــى ربــط الــدال بالشــيء الخــ
مباشرًا دون وعي بالمحتوى الـذهني فـي العالقـة الداللیـة بـین الـدال والمـدلول، ولـذلك 

والشــيء فــي العــالم ) المــدلول(یــرى ابــن ســینا أن العالقــة الداللیــة تنعقــد بــین المعنــى 
فمــا : "الخــارجي تأكیــدًا أن ال عالقــة مباشــرة بــین الــدال والمــدلول یقــول موضــحًا ذلــك

ل على ما في النفس وهي التي تسمى آثـارًا والتـي فـي الـنفس تـدل یخرج بالصوت ید
  :ویمكن توضیح ذلك بالمثلث التالي. )٣("على األمور وهي التي تسمى معاني

  )المحتوى الذهني(ما في النفس 
  
  

  )الرمز اللغوي(الصوت )                       المعاني(األمور الخارجیة 
مثلــث ابــن ســینا الــداللي بمثلــث ریشــتاردز وأوجــدن، وال تكفینــا المقارنــة لنقــارب 

                                                        
  .١٨٩، ص١ج–اإلشارات والتنبيهات  )١(
  .١٨٩، ص١ج–اإلشارات والتنبيهات  )٢(
  .٤-٢العبارة من الشفاء، ص )٣(
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بــل إن ابــن ســینا كــان أعمــق فــي إدراك جــوهر الداللــة مــن المحــدثین، فســمى الرمــز 
وذلــك إشــارة كــذلك إلــى الرمــز غیــر اللغــوي، فمــا كــل صــوت، لفــظ ) صــوتاً (اللغــوي 

كل لغوي، ثم سّمى ما في النفس آثـارًا وذلـك ألّن ارتسـام صـورة الرمـز فـي الـنفس یشـ
آثــارًا تتحــول إلــى تراكمــات للمعــاني الذهنیــة فــي الــذاكرة فكلمــا تحقــق مســموع صــوت 

  .ارتسمت في الخیال صورته
إّن أهمیــة مباحــث ابــن ســینا فــي الداللــة ال تكمــن فــي عمــق تصــوّرها لجـــوهر 

بعـدها الشـمولي للسـان البشـري، وهـو هـدف یعكـف فـي الفعل الداللي فحسـب، وٕانمـا 
فـي بحثـه عـن القواسـم ) نـوام تشومسـكي(محـدثین وعلـى رأسـهم علیه علماء الداللـة ال

ـــــي  ـــــین اللغـــــات یحـــــاول وضـــــع قواعـــــد أو نحـــــو كل  Universal)المشـــــتركة ب
Grammar) إن مــا یجمـــع بـــین اللغــات هـــو اشـــتراكها فـــي . ینــتظم اللســـان البشـــري

هـا التصورات الذهنیة اشتراكًا عامًا أما ما یفرقهـا فهـي األنسـاق الداللیـة وكیفیـة تحقیق
حســب –فــي واقــع اللغــة، مــع أّن العــالم الــداللي واحــد فــي كــل اللغــات، یعنــي ذلــك 

أن البنیة العمیقـة مشـتركة بـین جمیـع اللغـات أمـا االخـتالف فـیكمن فـي  -تشومسكي
البنیـــة الســـطحیة، ودلیلـــه فـــي ذلـــك أن الطفـــل فـــي طـــور تعّرفـــه األول علـــى األشـــیاء 

ـــة ـــة العمیق ـــتحكم فـــي منطقـــه البنی ـــه ت ـــة اللغویـــة وهـــذا مـــا یفّســـر  المحیطـــة ب أو الكفای
اشـتراك األطفــال مـن مختلــف األجنـاس فــي ترمیـزهم للمــدلوالت فـي العــالم الخــارجي، 

وأّمــا داللــة مــا فــي : "والتعبیــر عــن أحــوالهم الســیكولوجیة یقــول ابــن ســینا شــارحًا ذلــك
ـــه، كمـــا فـــي  ـــدال وال المـــدلول علی ـــف ال ـــة ال یختل ـــة طبیعی ـــى األمـــور فدالل الـــنفس عل

داللــة بــین اللفــظ واألثــر النفســاني، فــإن المــدلول علیــه وٕان كــان غیــر مختلــف، فــإن ال
الـــدال مختلـــف وال كمـــا فـــي الداللـــة بـــین اللفـــظ والكتابـــة، فـــإن الـــدال والمـــدلول علیـــه 

هــي التــي (Image acoustique)ثــم إن الصــورة الســمعیة . )١("جمیعــًا قــد یختلفــان
نـى، ویرتسـم فـي الـذهن، ضـمن الـذاكرة تعكس مفهوم المـدلول فـي الـنفس فیكـون المع

اللغویــة ارتبــاط اللفــظ بمعنــاه، فكلمــا تــّم ارتســام مســموع االســم فــي الخیــال تــوارد إلــى 
ابــن ســینا مــن أن العالقــة الحقیقیــة  دالــنفس معنــاه، وذلــك تأكیــد علــى مــا ســجلناه عنــ

داللــة  فمعنــى: "الداللیـة هــي بـین الــدال والصـورة والذهنیــة یقـول ابــن سـینا مبــرزًا ذلـك
اللفظ أن یكون إذا ارتسم فـي الخیـال مسـموع اسـم، ارتسـم فـي الـنفس معنـى، فتعـرف 
الــنفس أن هــذا المســموع لهــذا المفهــوم، فكلمــا أورده الحــس علــى الــنفس التفتــت إلــى 

  .)٢("معناه
                                                        

  .٥املصدر السابق، ص )١(
  .٤املصدر نفسه، ص )٢(
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یشـیر ابـن ســینا، فـي رصـده آللیــات الفعـل الـداللي، إلــى : العملیـة الداللیــة-ج
إلنسان المتكلم، بحیث مكنتـه مـن نقـل المفـاهیم التـي التقطهـا تلك القدرة التي أوتیها ا

من العالم الخارجي إلى نفسـه وقـد انتقـل معهـا مـن الحـس إلـى التجریـد ویطالعنـا فـي 
هــــذا الموضــــوع الــــدرس الـــــداللي بأبحــــاث مستفیضــــة حـــــول معاینــــة وجــــود العـــــوالم 

األفكــار و  :الداللیـة، ومـن ضـمن المواضـع التـي أظهرهـا العلمـاء مواضـع أربـع وهـي
ذهــب إلــى أن تموضــع العــوالم  Frege) ففریجــه. (األحــداث و األوضــاع و المفــاهیم

: الداللیــة هــو عــالم المفــاهیم ألنهــا الوســیط الــذي یــربط األفكــار واألحــداث واألوضــاع
. )١("األذهــان تمســك بالمفــاهیم والكلمــات تعّبــر عنهــا واألشــیاء یحــال علیهــا بواســطتها

إن اإلنسـان قــد أوتــي : "ع العـوالم الداللیــة؟ یقـول فــي ذلــكفـأین یــرى ابـن ســینا تموضــ
قوة حسیة ترتسم فیها صـور األمـور الخارجیـة وتتـأدى عنهـا إلـى الـنفس فترتسـم فیهـا 

ــًا ثابتــًا، وٕان غــاب عــن الحــس فلألمــور وجــود فــي األعیــان ووجــود فــي . ارتســامًا ثانی
یة محتاجــة إلــى المحــاورة ولّمــا كانــت الطبیعــة اإلنســان. الــنفس یكــّون آثــارًا فــي الــنفس

الضطرارها إلى المشاركة والمجاورة انبعثت إلـى اختـراع شـيء یتوصـل بـه إلـى ذلـك 
فمالـت الطبیعـة إلـى اســتعمال الصـوت ووفقـت مـن عنــد الخـالق بـآالت تقطیــع ) …(

ثـم وقـع اضـطرار ثـان . الحروف وتركیبها معًا، لیدل بها على ما فـي الـنفس مـن أثـر
ن الموجـودین فـي الزمـان أو مـن المسـتقبلین إعالمـًا بتـدوین مـا إلى إعالم الغائبین مـ

فــــاحتیج إلــــى ضــــرب آخــــر مــــن اإلعــــالم غیــــر النطــــق، فاخترعــــت أشــــكال  …علــــم
إن هـــذا الـــنص یحمـــل داللـــة علمیـــة عمیقـــة، یقـــف فیـــه ابـــن ســـینا علـــى . )٢("الكتابـــة

ـــة ـــة صـــوتًا وكتاب ـــاریخ وجـــود الداللـــة وأشـــكالها المقولی ـــد جعـــل اإلنســـان ذ.. ت اتـــه، فق
ـــى الـــنفس،  ـــات الداللیـــة التـــي عكســـت صـــورًا مـــن العـــالم الخـــارجي إل مســـتودع للبنی
ولكنهــا لیســت نفــس الصــور وٕاّنمــا أخــَذت شــكًال ثانیــًا لــیس هــو شــكلها األّول ولكّنــه 

ــر مــن هنــا تنســج العملیــات الداللیــة  حیــث  -بحســب ابــن ســینا–شــكل ثابــت ال یتغّی
ـــاب صـــور ـــدي البحـــث فـــي غی ـــان تأخـــذ الطـــابع التجری ـــاج عندئـــذ . عـــالم األعی وتحت

ألنمــاط مقولیــة بعــد المواضــعة علیهــا وهنــا یشــیر ابــن ســینا إلــى الطــابع االجتمــاعي 
للغــة فلــوال الحاجــة االجتماعیــة للمحـــاورة التــي اقتضــاها المجتمــع البشــري الســـتغنى 
عـــن اللغـــة، فاللغــــة حاملـــة للقـــیم االجتماعیــــة وهـــي وعـــاء لكــــّل مـــا یبقـــي الصــــالت 

ولكــن ابــن ســینا یمیــل إلــى القــول بــأن اللغــة إلهــام مــن عنــد اهللا . اســخةاالجتماعیــة ر 
إلنتــاج تقــاطیع صــوتیة اصــطلح علیهــا، وحّملهــا ) آالت(تعــالى الــذي وهــب اإلنســان 

                                                        
  .اسي الفهريفعبد القادر ال.د. ٣٨١ص–اللسانيات واللغة العربية  )١(
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مدلوالت متعلقة بها، وكـان الصـوت اللغـوي یقـوم بالعملیـة الداللیـة، التـي هـي جـوهر 
ولمــا احتــاج اإلنســان إلــى  فعــل اإلبــالغ والتواصــل، فــي حّیــز زمــاني ومكــان ضــّیق،

نقــــل معارفــــه إلــــى الغــــائبین مــــن الموجــــودین، أو مــــا كــــان فــــي حكمهــــم مــــن اآلتــــین 
وقــد مّیـز فــي الــدرس اللســاني الحــدیث العــالم . مسـتقبًال، كانــت الكتابــة شــكًال متطــوراً 

بـین اللغـة المنطوقـة واللغـة المكتوبـة وفـي إطـار ذلـك قابـل ) رومان جاكسون(اللغوي 
لحــرف، والمسـتمع والقــارئ ووقـف علــى فعالیـة الكــالم وفعالیـة الكتابــة بـین الصـوت وا

ـــــي الخطـــــاب التو  ـــــر فعالیـــــة ف ـــــى أن الكتابـــــة ســـــتبقى األداة األكث ـــــص إل صـــــلي اوخل
إلـى المتلقـین مهمـا تباعـد المكـان  اً واإلبالغي كونها تضمن له استمراریة كبرى ومنفذ

مسـتمع بعـد أن یقـوم بتركیـب ق، فـي أن الو وأن الكتابة تفضـل الكـالم المنطـ. والزمان
ـــه ســـتكون عندئـــذ  ـــه بعـــض المعنـــى ألن ـــد یحصـــل ل ـــان لسلســـلة الكـــالم المنطـــوق ق ث

  .)١(عناصر الكالم قد تالشت
ر عمیق لبنیة اللغـة، وتحلیـل علمـي لفعالیـات بویكون ابن سینا بما أوتي من س

ــة قــد وضــع أســس نظریــة لغویــة ذات رؤیــة متمیــزة فــي التــراث العربــي، ظهــر  الدالل
ـــة للفعـــل ف ـــدیم التفســـیرات الكافی ـــذهني فـــي تق ـــة العامـــل النفســـي وال یهـــا بوضـــوح أهمی

ــــك  الــــداللي الموصــــوف بالتعقیــــد، وٕاّن الــــذي أعــــان الشــــیخ الــــرئیس فــــي اســــتنباط تل
القواعـــد، التــــي تنــــتظم العــــالم الــــداللي، هــــو امتالكــــه للمــــنهج المنطقــــي القــــائم علــــى 

كبر قـدر مـن التفصـیل والتـدقیق، وقـد االستدالل والتعلیل الذي یسّوغ رسم األصول بأ
ـــة أخـــرى  ـــّول ضـــمن اهتمامـــات لغوی ـــه تُُن ـــداللي الحـــظ األوفـــر فـــي أن كـــان للبحـــث ال
اتخــذت الموضــوع الــداللي كمنفــذ أساســي لبســط مصــنفاتها خاصــة تلــك العلــوم التــي 
ورثت منهجًا علمیًا فـي غایـة الدقـة كعلـم المنطـق، الـذي اشـتغل بـه ابـن سـینا، وكـان 

لى وضع قوانین المعنى بكشـف أسـراره وٕایضـاح أنماطـه وتمظهراتـه فـي یهدف معه إ
ــــي اللحــــن بإحــــداث  ــــك حتــــى یغــــدو أداة عاصــــمة مــــن الوقــــوع ف ــــع اللغــــوي وذل الواق
اضطراب في سنن النظام اللغوي، ویتماشى مـع علـم المنطـق الـذي یسـعى أهلـه مـن 

  .العلماء إلى تبّین معالمه لَیعِصم من الوقوع في الزلل والغلط

  ): ھـ٤٢١ت (الجھود الداللیة عند عبد القاھر الجرجاني - ٥
ال یمكــن بحــال أن نغلــق حلقــات البحــث ". دالئــل اإلعجــاز: "مــن خــالل كتابــه

البالغـي مـن وجهـة نظـر داللیــة وأسـلوبیة، بمـا قّدمـه الجــاحظ فـي هـذا المجـال، رغــم 
عبــد قیمتــه العلمیــة، دون أن نضــیف إلیهــا حلقــة مهّمــة وأساســیة تــتلخص فــي جهــود 
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ــــة الــــنظم ــــاهر الجرجــــاني فــــي إرســــاء نظری ویمكــــن أن نجــــزم بــــأن البحــــث فــــي . الق
ـــان نظمـــه، بـــدأت بإســـهامات ) المعـــاني( ـــة تـــألیف الكـــالم وٕاتق باعتبارهـــا جـــوهر عملی

وتأسســـت علــــى یـــد عبــــد ) الـــنظم(الجـــاحظ وتعریفـــه، بــــأدوات البیـــان ومصــــطلحات 
لــم یــرد مــن وراء تألیفــه الــذي " دالئــل اإلعجــاز"القــاهر الجرجــاني مــن خــالل كتابــه 

إثبــات إعجـــاز القــرآن علـــى ســمت المتكلمـــین والمناطقــة، وٕاّنمـــا رام بــه الكشـــف عـــن 
إعجاز القرآن من زاویة نظرة لسانیة وأسلوبیة، فتنـاول ضـمنها مباحـث تتمحـور كلهـا 
حـول قیمــة اللفـظ فــي حالتیـه اإلفرادیــة والتركیبیـة، وعالقتــه بـالمعنى ومــا تفـرع عنهمــا 

ـــي مـــن مباحـــث أ خـــر، وسنبســـط هـــا هنـــا الكـــالم عـــن بعـــض هـــذه المباحـــث بمـــا یجّل
إســهامات الجرجــاني فــي الحقــل الــداللي، وقیمــة ذلــك بــالنظر إلــى التطــور الحاصــل 

  .في میدان علم اللغة بشكل عام
ــــة اللســــانیة -أ ــــظ بــــالمعنى(العالم كمــــا تشــــیر إلیــــه –هنــــاك ): عالقــــة اللف

شــاء كالمـــي، إحــداهما ســـابقة علـــى عملیتـــان تتمــان مـــع كــل تلفـــظ أو إن -األســلوبیة
األخرى فأمـا األولـى فتتمثـل فـي انتظـام المعـاني فـي الـذهن ویصـحبها حسـن اختیـار 
الـــدالالت المناســـبة للموقـــف الكالمـــي، أّمـــا الثانیـــة فتتمثـــل فـــي انتظـــام المعـــاني فـــي 
ألفــاظ وتراكیــب بأنســاق مختلفــة یحــّدد الجرجــاني بصــورة دقیقــة كیفیــة اختیــار المــتكلم 

ــــف الكالمــــيللمعــــ ــــاء الموق ــــاظ أثن ــــول. اني واأللف ــــة : "فیق ــــت أوعی ــــاظ إذا كان إن األلف
للمعـاني فإنهــا ال محالــة تتبــع المعــاني فـي مواقعهــا، فــإذا وجــب لمعنــى أن یكــون أوًال 

ومـا یالحــظ أن  )١("فـي الــنفس وجـب للفــظ الـدال علیــه أن یكـون مثلــه أوًال فـي النطــق
وجـود النفسـي واأللفـاظ تابعـة لهـا فـي الواقـع الجرجاني یعطي األسبقیة للمعاني فـي ال

ـــة المحـــدثون  الكالمـــي، وهـــذا مـــا یفّســـر ال نهائیـــة المعـــاني التـــي أقّرهـــا علمـــاء الدالل
إلـى  -فـي غالـب األحیـان–مقابلة نهائیة األلفاظ، واستخلصوا أن المتكلم یلجأ، لذلك 

احتیــال "وهــو  توظیــف االنزیــاح الــداللي لســّد ثغــرة داللیــة ال یســتطیع المعجــم مألهــا
من اإلنسان على اللغة وعلى نفسه لسّد قصـوره وقصـورها معـًا، ألن اإلنسـان عـاجز 

. )٢("عــن اإلحاطـــة باللغـــة وطرائقهـــا، مثلمــا هـــي عـــاجزة عـــن نقــل كـــل مـــا فـــي نفســـه
ویضـع الجرجــاني تعلــیًال منطقیــًا ألســبقیة المعـاني علــى األلفــاظ مســتندًا علــى معیــار 

عنـــى دون اللفـــظ وهـــذا مـــا یؤكـــد علـــى اعتباطیـــة الـــدلیل التغّیـــر الـــذي یطـــرأ علـــى الم
اللساني الذي یعطي للغـة مرونتهـا فـي مالءمـة األوضـاع المختلفـة ومسـایرة األحـوال 
المتغیرة، فلو كان اللفظ له ارتبـاط طبیعـي بداللتـه لمـا وسـع اللغـة أن تتمّیـز بطابعهـا 
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ــ یقــول الجرجــاني . ةاالجتمــاعي حیــث تماِشــي المجتمــع فــي تطوراتــه النفســیة والعلمی
لــو كانــت المعــاني تكــون تبعــًا لأللفــاظ فــي ترتیبهــا لكــان محــاًال أن تتغّیــر : "فــي ذلــك

المعـاني واأللفـاظ بحالهـا لـم تـزل عـن ترتیبهـا فلمـا رأینـا المعـاني قـد جـاز فیهـا التغّیـر 
مــــن غیــــر أن تتغّیــــر األلفــــاظ وتــــزول عــــن أماكنهــــا علمنــــا أن األلفــــاظ هــــي التابعــــة 

كمـــــا أن الـــــدرس الـــــداللي الحـــــدیث یقـــــّر أن الصـــــیغة . )١("المتبوعـــــة والمعـــــاني هـــــي
ســیاقي مــع وحــدات كالمیــة  رالمعجمیــة تكتســب داللــة ثانیــة عنــدما تــدخل فــي تجــاو 

فـي ذلـك حســن التناسـق بـین المعـاني وحســن الموقـع لأللفـاظ فـال تبــدو  ىَ أخـرى ُیراعـ
وفـي ) الفضـیلة(یـب نابیة وال مستكرهة وبذلك تكتسب الصـیغة المعجمیـة داخـل الترك

ذلــك تأكیــد علــى أهمیــة الــتالزم بــین مكونــات الجملــة بــالنظر إلــى الوظیفــة الداللیـــة 
فقـد اتضـح إذن اتضـاحًا ال یـدع للشـك : "هـلهذه المكونات یشـرح ذلـك الجرجـاني بقولـ

مجــاًال أن األلفــاظ ال تتفاضــل مــن حیــث هــي ألفــاظ مجــّردة وال مــن حیــث هــي كلــم 
ثبــت لهــا الفضــیلة وخالفهــا فــي مالءمــة معنــى اللفظــة لمعنــى األلفــاظ ت مــامفــردة، وٕان

إّن تلــك المزایـا التــي . )٢("التـي تلیهـا أو مــا أشـبه ذلـك ممــا ال تعلـق لــه بصـریح اللفـظ
كان یخص بهـا أهـل الشـعر ومحترفـو صـناعة النقـد فـي التـراث األدبـي العربـي للفـظ 

فـظ والمعنـى كطـرفین ال ینظـر إلـى اللإذ دون المعنى یعطیه الجرجـاني تـأویًال آخـر، 
ینفكـــان یشـــكالن مـــا ســـّماه علمــــاء األلســـنة المحـــدثون بالعالمـــة اللســـانیة أو الــــدلیل 

ومـنهم العـالم دوسوسـیر الـذي یقیمـه علـى الـدال  (Signe linguistique)اللسـاني 
والمــدلول ویغــّض الطــرف علــى مفهــوم المــدلول فــي عــالم المادیــات وتعیینــه كطــرف 

فأولئـــــك النقــــاد الـــــذین عنــــاهم الجرجـــــاني ال یبنـــــون . )٣(لیـــــةثالــــث فـــــي العملیــــة الدال
انطباعهم الجمالي على الصورة الصوتیة للكلمة بمعزل عّمـا توحیـه مـن داللـة بدیعـة 

فالجرجــاني . بــل ینظــرون إلــى اشــتراك اللفــظ والمعنــى معــًا فــي إحــداث صــورة داللیــة
ـــه هـــ ـــداللي ویجـــدر التنبی ـــة الفعـــل ال ـــًا فـــي معادل ـــا أن طبیعـــة یضـــیف طرفـــًا ثالث ا هن

المعنـــى عنـــد اللغـــویین القـــدامى ال تختلـــف عـــن الشـــيء الخـــارجي الـــذي یـــومئ إلیـــه 
اللفـــظ وهـــو المـــدلول، فیحصـــل أن الصـــورة الخاصـــة التـــي حـــدثت فـــي المعنـــى إّنمـــا 
یعنــي بهــا الجرجــاني مــا عنــاه علمــاء الداللــة واأللســنیة المحــدثون بــالمحتوى الــذهني 

) أي محترفــو الشــعر والنقــد(فیعلمــوا : "جرجــاني بقولــهیفّصــل ذلــك ال. لإلشــارة اللغویــة
أّنهــم لــم یوجبــوا مــا أوجبــوه مــن الفضــیلة وهــم یعنــون نطــق اللســان وأجــراس الحــروف 
ولكن جعلوا كالمواضعة فیما بینهم أن یقولوا اللفـظ وهـم یریـدون الصـورة التـي تحـدث 
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  .)١("في المعنى والخاّصة التي حدثت فیه
ص مقاربــة رؤیــة الجرجــاني للــدلیل اللســاني برؤیــة ویمكــن علــى أســاس هــذا الــن

الـدال : المحدثین من العلمـاء الـذین أوضـحوا المكونـات الثالثـة للعالمـة اللغویـة وهـي
والمدلول والمحتوى الذهني على الشكل الذي بّینـاه بمثلـث ابـن سـینا فـي هـذا المجـال 

ثــة مكونــات تنشــأ فالجرجــاني یحــّدد ثال. )٢(والــذي قاربنــا بــه مثلــث أوجــدن وریتشــاردز
الصــــورة  -)الشــــيء الخــــارجي(المعنــــى –اللفــــظ : عــــن عالقــــة اللفــــظ بــــالمعنى وهــــي

  .الذهنیة، والمثلث التالي یوّضح توزیع هذه المكونات
  )محتوى الدال الفكري(الصورة الذهنیة 

  
  

  )الدال(اللفظ     المدلول         –) الشيء الخارجي(المعنى 
هــر فــي تقــابالت ثنائیــة قطباهــا اللفــظ والمعنــى، ة عنــد الجرجــاني تتمظغــإّن الل

ــدها بــه بعــض البالغیــین الــذین وضــعوا معــاییر منطقیــة ونحویــة  وهــي أعمــق مّمــا قّی
تمكــن كــل مــن قــدر علــى النطــق بهــا مراعیــًا أدواتهــا، مــن أن یبلــغ الغایــة ) قواعدیــة(

هـة من البیان في اللغة، وكـأن الـنقص فـي بلـوغ البیـان یكمـن فقـط فـي الـنقص مـن ج
ــــد والحــــال  ــــالرأس وداللتهمــــا والخــــط والعق ــــالعین وب ــــة اإلشــــارة ب ــــم باللغــــة، ومعرف العل

ــــق البیــــان ــــة لخطــــاب لغــــوي هــــو مراعاتــــه . واتصــــالهم بتحقی ــــذي یعطــــي المزی إن ال
لألسـرار والـدقائق التـي تتعلــق بجـوهر اللغـة ال بمظهرهـا، آخــذًا مـن أجـل بلـوغ الغایــة 

داللیــة التـي یلــتحم فیهــا الــدال بمدلولــه ضــمن التـي ال مبلــغ بعــدها تلــك االرتباطــات ال
شبكة مـن العالقـات، تقتضـي معرفـة باألصـول القواعدیـة، ووعـي بأسـرارها، حیـث ال 
تقف عند حـدود المنطـق والنحـو إّنمـا تأخـذ فضـًال عـن ذلـك العالقـة اللغویـة كتجسـید 

یقـول الجرجـاني فـي ذلـك متجـاوزًا . لداللة هي عبارة عن نسیج حي متشعب الصـور
تــرى : "الجــاحظ إلــى البیــان المؤّســس علــى معــاییر هــي أشــبه بالقواعــد النحویــةنظــرة 

معنـى أكثـر ممـا یـرى لإلشـارة بـالرأس والعـین ومـا ) أي للنحـو(كثیرًا مـنهم ال یـرى لـه 
ولكـل مــن ذلـك لفــظ . إّنمـا هــو خبـر واسـتخبار وأمــر ونهـي: تجـده للخـط والعقــد یقـول

عــرف أوضــاع لغـــة مــن اللغــات عربیـــة  قــد وضــع لــه، وجعـــل دلــیًال علیــه فكـــل مــن
كانــت أو فرنســیة وَعــَرف المغـــزى مــن ذلــك مـــن كــل لفظــة ثـــم ســاعده اللســان علـــى 
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النطق بها وعلى تأدیـة أجراسـها وحروفهـا فهـو بـّین فـي تلـك اللغـة كامـل األداة، بـالغ 
) ..(ُمنتــٍه إلــى الغایــة التــي ال مــذهب بعــدها . عــن البیــان المبلــغ الــذي ال مزیــد علیــه

لـة األمـر أنــه ال یـرى الـنقص یــدخل علـى صــاحبه فـي ذلـك إال مــن جهـة نقصــه وجم
فــي علـــم اللغـــة، ال یعلـــم أن هاهنـــا دقـــائق وأســـرار، طریـــق العلـــم بهـــا الروایـــة والفكـــر 

  .)١("...ولطائف مستقاها العقل
وبذلك یكون الجرجاني قـد أعطـى للنحـو قیمتـه فـي اللغـة، فهـو لـیس جملـة مـن 

تنــي بضــبط أواخــر الكلمــات وتعیــین المبنــي منهــا والمعــرب، القواعــد الجافــة التــي تع
إّنما النحو هو النظم الذي یكشف عـن المعـاني ویعطـي لأللفـاظ البعـد المطلـوب مـن 
أجــل اإلفصــاح عــن الداللــة، وتولیــد المواقــف المطلوبــة المناســبة للتعبیــر فهــو بــذلك 

الزمــان والمكــان یســایر اللغــة فــي تجــّددها وتطورهــا لتحتضــن المواقــف الجدیــدة عبــر 
تلـك االتجاهـات التـي كانـت تنظـر إلـى النحـو نظـرة  لـىونالحظ أن الجرجاني ناقم ع

تفضـــي إلـــى أن تجمـــد اللغـــة، وتبقـــى عـــاجزة عـــن احتـــواء المواقـــف، وذلـــك بتكبیــــل 
تراكیبهــا بقیــود النحــو والقواعــد، كمــا أّن النقــاد الــذین ســبقوا الجرجــاني كــانوا یســرفون 

ویعطــون لــه شــرف إصــابة الغــرض وبلــوغ البیــان دون ) شــكلال(فــي االهتمــام بــاللفظ 
أن یكون للمعنـى أثـر فـي ذلـك، ولـذلك نـرى رّد فعـل الجرجـاني معاكسـًا لهـذا االتجـاه 

ولیس علـى األلفـاظ یقـول معّبـرًا عـن هـذا  )٢(فهو یقیم نظریته في النظم على المعاني
اللفـــظ حتـــى تضـــعه  أتتصـــّور أن تكـــون معتبـــرًا مفكـــرًا فـــي حـــال اللفـــظ مـــع: "االتجـــاه

بجنبه أو قبله، وأن تقول هذه اللفظة إنما صـلحت هاهنـا لكونهـا علـى صـفة كـذا؟ أم 
صـــلحت هاهنـــا ألن معناهـــا كـــذا، ولـــداللتها علـــى كـــذا، وألن : ال یعقـــل إال أن تقـــول

معنــى الكــالم والغــرض فیــه یوجــب كــذا، وألن معنــى مــا قبلهــا یقتضــي معناهــا؟ فــإن 
وٕان لـم تتصـّور إال الثـاني . واعلـم أن مـا ذكرنـاه باطـل تصّورت األول فقل ما شـئت،

فال تخدعن نفسك باألضالیل ودع النظر إلى ظواهر األمـور، واعلـم أن مـا تـرى أنـه 
البــّد منــه مــن ترتیــب األلفـــاظ وتوالیهــا علــى النظــام الخـــاص لــیس هــو الــذي طلبتـــه 

كانـت أوعیـة بالفكر، ولكنه شيء یقع بسبب األول ضرورة مـن حیـث أن األلفـاظ إذا 
إن احتفــــاء الجرجــــاني . )٣("للمعــــاني فإنهــــا ال محالــــة تتبــــع المعــــاني فــــي مواضــــیعها

بــــالمعنى وٕاعطائــــه القیمــــة العلیــــا فــــي العملیــــة الداللیــــة، وٕاحاللــــه المحــــل األول فــــي 
اإلنشاء لكونه یعبر عن المقاصد واألغراض، یمكـن أن نجـد لـه تعلـیًال فـي أن اللفـظ 
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النقــاد الـذین ســبقوا الجرجـاني فـي تقــدیمهم للشـكل علــى قـد خـّص باهتمــام كبیـر لـدى 
المضــمون، هــذا االهتمــام المفــرط بــاللفظ علــى حســاب المعنــى ســعى الجرجــاني إلــى 
الحــّد منــه وذلــك بـــالنظر إلــى أن اللغــة تـــذوب فیهــا ثنائیــة اللفـــظ والمعنــى، وهــذا مـــا 

م المعـــاني وعلـــ) العلـــم بالتركیـــب(كّرســه فـــي نظریـــة الـــنظم التـــي أقامهـــا علــى النحـــو 
  ).العلم بالداللة(

ـــه كّلمـــا كـــان : داللـــة الحـــدث الكالمـــي-٢ تأكـــد بمـــا ال یـــدع للشـــك مجـــاًال، أّن
المخاطـب علــى علـم بمحتــوى الخطـاب اللغــوي، كلمــا كانـت الداللــة أسـرع إلــى فهمــه 
وٕادراكــــه، وكلمــــا كــــان جهلــــه بمحتــــوى الخطــــاب كلمــــا صــــعب علیــــه إدراك الداللــــة، 

عطیــات الموضــوعیة والذاتیــة فــي ســبیل ذلــك، یعنــي أن ووســعه األخــذ بجملــة مــن الم
هناك تناسـبًا عكسـیًا بـین طاقـة التصـریح فـي الكـالم وعلـم السـامع بمضـمون الرسـالة 

ونحن علـى مسـار تحدیـد الطاقـة –ویتعین علینا : "یقول الدكتور عبد السالم المسدي
ح فــي الكــالم اســتنباط قـانون مــن التناســب بـین طاقــة التصـری -عابیة فــي اللغـةیاإلسـت

وعلــم الســامع بمضــمون الرســالة الداللیــة إذ بموجبــه تكــون الطاقــة االختزالیــة ممكنــة 
ویشـرح الجرجـاني هـذه . )١("بقدر ما یكـون السـامع مسـتطلعًا علـى مضـمونها الخبـري

الطاقــة التــي یتضــمنها الخطــاب والتــي یكــون علــى إثرهــا قــابًال لالمتــداد أو الــتقلص 
مــن أن یكــون عالمــًا باللغــة وبمعــاني األلفــاظ التــي یســمعها ال یخلــو الســامع : "فیقــول

تفـــاوت حــال األلفـــاظ معـــه یأو یكــون جـــاهًال بــذلك، فـــإن كــان عالمـــًا لـــم یتصــّور أن 
فیكــون معنــى اللفــظ أســرع إلــى قلبــه مــن معنــى لفــظ آخــر وٕان كــان جــاهًال كــان ذلــك 

بمحتـواه، وحتى علـى مسـتوى الخطـاب الـذي یكـون للسـامع علـم . )٢("في وصفه أبعد
تتفــاوت األلفــاظ فیــه والمعــاني مــن حیــث وقوعهــا مــن إدراك المتلقــي فبعضــها یكــون 
أسرع إلى الفهم من بعضها اآلخر، وهذا یتوقف أساسًا علـى بنیـة الخطـاب وموقعهـا 
مــن التعقیــد والبســاطة، وعلــى قــدرة المتلقــي فــي تفكیــك الخطــاب بحســب مــا تــوفر لــه 

ي وضــوح داللــة الخطــاب إلــى حســن التــألیف بــین كمــا یــرّد الجرجــان. ذاكرتــه اللغویــة
إذا كـــان الـــنظم : "أجزائـــه ونظـــم كلماتـــه، وٕالـــى تـــوخي معـــاني النحـــو وأحكامـــه فیقـــول

ـــو وصـــول اللفـــظ إلـــى  ـــك تل ـــى قلب ـــألیف مســـتقیمًا، كـــان وصـــول المعنـــى إل ســـویًا والت
سمعك وٕاذا كان علـى خـالف مـا ینبغـي وصـل اللفـظ إلـى السـمع وبقیـت فـي المعنـى 

ـــب وت ـــالوا إنـــه تطل ـــد الـــذي ق تعـــب فیـــه وٕاذا أفـــرط األمـــر فـــي ذلـــك صـــار إلـــى التعقی

                                                        
  .٧٦٧ص: اللسانيات رأسها املعرفية )١(
  .٢٥٤ص ،دالئل اإلعجاز )٢(
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إن مــا أوضــحه الجرجــاني فــي مقــام ســالمة الداللــة فــي الحــدث . )١("یســتهلك المعنــى
الكالمــي قــد بحثــه علمــاء الداللــة فــي العصــر الحــدیث حیــث وضــعوا قواعــد تضــمن 

ـــ ـــواه معـــًا، أطلق ـــة تخـــّص مـــاّدة الحـــدث الكالمـــي ومحت ـــى وضـــوح الدالل ـــى األول وا عل
قواعد سالمة التركیب وعلى الثانیة قواعـد سـالمة الداللـة وهـي قواعـد تـنهض بعملیـة 
توصــیل الداللــة، وكــل واحــدة مــن هــاتین القاعــدتین تتــوفر علــى وجــود مســتقل وٕاّنمــا 
یــــتم التعــــالق بینهمــــا بقواعــــد اإلســــقاط، ویجــــدر التنبیــــه أن البــــاث للحــــدث الكالمــــي 

علــــى وعــــي بهــــذه القواعــــد المنتجــــة للتمثــــیالت الداللیــــة والمتلقــــي، وجــــب أن یكونــــا 
والتمثــیالت التركیبیــة فــي الحــدث الكالمــي الرامــي إلــى اإلبــالغ ویمكــن توضــیح ذلــك 

  :بما یلي
  

  .قواعد سالمة الداللة                     قواعد حسن النظم واستقامة التألیف
  

  بنى داللیة سلیمة           قواعد اإلسقاط                بنى تركیبیة سلیمة
إن هـــذه القواعـــد ال تحقـــق الغایـــة مـــن التواصـــل واإلبـــالغ إال فـــي وجـــود بـــاث 
ومتلــق واعیــین بآلیــات الحــدث الكالمــي، ذلــك أّن الحفــاظ علــى خــط التواصــل ســلیمًا 
لـــــیس بـــــاألمر الهـــــّین، فقـــــد یتعـــــرض قـــــانون التخاطـــــب إلـــــى تعـــــدیل فیحصـــــل بـــــین 

ح غیر مطرد وهنـا یتعـرض الحـدث الكالمـي إلـى المتخاطبین تواضع جدید واصطال
موجة مـن الشـحن التعبیـري یتحـول بواسـطته المـدلول إلـى دال علـى ملـول ثـان علـى 

  :النحو اآلتي
  ١دال            مدلول 
  ٢مدلول         مدلول 

ومــن الصـفات التــي تجــدهم یجرونهــا علــى اللفــظ : "یحلّـل ذلــك الجرجــاني بقولــه
: ال یكــون منـك توقــف فــي أّنهــا لیسـت لــه ولكــن لمعنــاه قــولهمثـم ال تعترضــك شــبهة و 

ال یكون الكالم یستحق اسم البالغة حّتى یسابق معنـاه لفظـة معنـاه، وال یكـون لفظـه 
یدخل فـي األذن بـال إذن فهـذا ممـا ال : أسبق إلى سمعك من معناه إلى قلبك وقولهم

ّنـه ال یتصــّور أن یــراد یشـك العاقــل فـي أنــه یرجــع إلـى داللــة المعنـى علــى المعنــى وأ
ــه فــي اللغــة فالجرجــاني بتحلیلــه هــذا . )٢("بــه داللــة اللفــظ علــى معنــاه الــذي وضــع ل

                                                        
  .٢٥٧املصدر السابق، ص )١(
  .٢٥٣املصدر نفسه، ص )٢(
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ال یكـــون الكـــالم یســـتحق اســـم البالغـــة حتّـــى یســـابق : "یعطـــي تـــأویًال لقـــول الجـــاحظ
ویرسـم . )١("معناه لفظه معناه، وال یكون لفظه أسبق إلى سمعك مـن معنـاه إلـى قلبـك

لـــم الداللـــة الحـــدیث بتعــــالق البنیـــة الداللیـــة والبنیـــة التصــــوریة بـــه مـــا یعـــرف فــــي ع
فالمعجم الذهني التصّوري یحمل بنى داللیـة تتعـالق مـع مجموعـة مـن المفـاهیم التـي 

  .ترتبط بها
ــــتم إحضــــار كــــل هــــذه  ــــة التواصــــل ی ــــي عملی ــــاج الحــــدث الكالمــــي ف وعنــــد إنت

باعتبـار أن –معنى التصـّوري فـال. التصّورات والمفاهیم مما یؤّدي إلى التوالـد الـداللي
ـــق كـــل كلمـــة بتصـــور داللـــي واحـــد ـــة للفـــرد تعّل ـــ -الـــذاكرة المعجمی ـــد عن معنـــى  هیتوّل

مفهــومي أو معــان مفهومیــة وجــدت نتیجــة لتعــالق البنیــة الداللیــة بالبنیــة التصــّوریة، 
أن تقـول المعنــى ومعنــى المعنــى : "ولـذلك نــرى الجرجــاني یمّیـز بــین الصــنفین فیقــول

نى المفهــوم مــن ظــاهر اللفــظ والــذي تصــل إلیــه بغیــر واســطة، وبمعنــى تعنــي بــالمع
. )٢("المعنــى أن تعقــل مــن اللفــظ معنــى ثــم یفضــي بــك ذلــك المعنــى إلــى معنــى آخــر

ویكفــي الجرجــاني بمــا قّدمــه مــن جهــود أّنــه أثــار قضــیة البحــث فــي معنــى المعنــى، 
معنـى : "بیهمـاوهي قضیة أحدث بها العالمـان ریتشـاردز وأوجـدن ضـّجة بإصـدار كتا

وفیــه یتسـاءل العالمــان لــیس  ١٩٢٣ (The meaning of meaning)" المعنـى
وٕانمــا عــن  ،عـن تطــور المعنــى كمـا كــان ســائدًا آنـذاك فــي الــدرس األلسـني التــاریخي

فـــأثیرت مســــألة ". المعنـــى"وتشـــّعب البحــــث الـــداللي فـــي قضــــیة . )٣(ماهیـــة المعنـــى
ار ذلـك وانطلقـوا مـن معطیـات منطقیـة تموضع الّداللـة فخـاض العلمـاء اللغویـون غمـ

إذ أدركــوا أن المعــاني موجــودة قبــل األلفــاظ، بــل قبــل الرمــوز التــي اّتخــذها اإلنســان 
القـــدیم للتواصـــل واإلبـــالغ ودلـــیلهم علـــى ذلـــك أن العـــوالم الداللیـــة غیـــر محـــّددة و ال 

ء تقبـــل التحدیـــد بینمـــا األدوات الدالـــة علـــى بعـــض هـــذه العـــوالم معلومـــة محـــّددة ســـوا
لمعـاني، لاللغویة منها أو غیر اللغویة، فالمعاني غیـر متناهیـة والزال اإلنسـان یضـع 

ــــاظ التــــي تــــدّل علیهــــا، إذن أیــــن تتموضــــع  التــــي تّوصــــل إلــــى إدراكهــــا، حــــدیثًا األلف
وجـود عــالم داللـي معطــى وذلـك لیقابــل بـه البنیــات " غریمــاس"المعـاني؟ لقــد افتـرض 

ـــى ســـمات صـــوتی فشـــرع فـــي تقســـیم  (Phemes)ة صـــغرى الداللیـــة فـــي تقســـیمها إل
، والحقیقــة أّن عمـــل غریمــاس، لـــم (Semes)العــالم الــداللي المفتـــرض إلــى ســـمات 

یـــرق إلـــى مســـتوى العمـــل اإلجرائـــي الـــذي یخـــرج الفرضـــیات والنظریـــات إلـــى الواقـــع 
                                                        

  .٨١، ص١البيان والتبيني، ج )١(
  .٢٥١ص ،دالئل اإلعجاز )٢(
سنة . ٣١ص. ١٩-١٨عدد  -جملة الفكر العريب املعاصر. رضموريس أبو نا.د. ل إىل علم الداللةمدخ )٣(

١٩٨٢.  
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اللغوي، فإذا كان قد استطاع تحلیـل البنیـة الداللیـة إلـى سـماتها الصـوتیة فـإن تحلیـل 
الـــداللي شـــیئًا عـــدا الوقـــوف علـــى –ى ســـمات قـــد ال یقـــّدم للبحـــث اللغـــوي الداللـــة إلـــ

 -إضــافة إلــى الممیــزات–التــي تعتبــر  (Semantic markers)الســمات الداللیــة 
األبجدیة الداللیة التي تؤلف منها القراءات، إذ الممیز یمثل مـاهو خـاص فـي معنـى 

ي فــي المعنــى، أي مــا وتمثــل الســمة الداللیــة مــاهو نســقي أو عالئقــ. وحــدة معجمیــة
بینمـا موضـع علمـاء آخـرون المعنـى فـي عـالم . )١(یربط بین المفـردة ومفـردات أخـرى

، لكـّن علمـاء التُـراث المعرفـي العربـي كـانوا یربطـون (Frdge)المفاهیم ومنهم العـالم 
ــــي الــــنفس ومــــنهم الجــــاحظ وابــــن ســــینا،  إنتــــاج الحــــدث الكالمــــي بتشــــكل المعنــــى ف

ـــذي یقـــول م ـــع الكـــالم معـــان : "حـــّددًا تموضـــع المعنـــىوالجرجـــاني ال ـــر وجمی إّن الخب
ینشـئها اإلنســان فـي نفســه ویصــرفها فـي فكــره وینـاجي بهــا قلبــه، ویراجـع فیهــا عقلــه، 
وتوصـــف بأّنهـــا مقاصـــد وأغـــراض، وأعظمهـــا شـــأنًا الخبـــر الـــذي یتصـــّور بالصـــور 

  .)٢("الكثیرة
یؤدیهـا الخطــاب  یضـع الجرجــاني للداللـة التــي: النظـام اإلســنادي والداللــة-ج

إمــا عــن طریـق نفــي الخبــر " معیــار اإلعــالم المقصـود"اللغـوي أثنــاء عملیــة التواصـل 
إّنمـا الداللـة كمـا یقـول ) داللـة(أو إثباته، فلیس كل ما یحملـه الخطـاب یوصـف بأّنـه 

هــو الحكــم بوجــود المخبــر بــه مــن المخبــر عنــه أو فیــه إذا كــان الخبــر " –الجرجــاني 
، فالداللـة تتوقـف علـى أمـر خـارجي غیـر لغـوي )٣("مه إذا كان نفیـاً إثباتًا، والحكم بعد

یرجعــه الجرجــاني إلــى قصــد المــتكلم مــن إعــالم الســامع، إذ یــدّل صــدقًا علــى وجــود 
المعنى المخبر به من المخبر عنـه أو فیـه، أّمـا إن نقـل المـتكلم الخبـر لـیعلم السـامع 

نفـي فكأنـه أخلـى اللفـظ مـن على وجـود المخبـر بـه مـن المخبـر عنـه، دون إثبـات أو 
معنـــاه والخطـــاب مـــن محتـــواه، وجـــّل الدراســـات الداللیـــة واأللســـنیة الحدیثـــة أضـــحت 

أو مـا سـّماه الجرجـاني " البـاث"ترّكز في رصدها للعملیـة اإلبالغیـة والتواصـلیة علـى 
حتـــى صـــارت طبیعـــة الداللـــة المحمولـــة فـــي الكـــالم موقوفـــة علـــى قصـــد " الُمخبـــر"

المتلقي بالخبر، وذلك أمام صـعوبة تحدیـد المعنـى تحدیـدًا كـامًال  المتكلم في إعالمه
من خالل سلسـلة الكـالم وحـدها، خاّصـة أّنـه تأكـد علـى یـد علمـاء الداللـة المحـدثون 

أن المعنــى لــیس مــا تحملــه الوحــدة المعجمیــة فــي  (Pierce)) بیــرس(ومــنهم العــالم 
رة عـن عالقـة معقـدة بـین نظام عالئقي مع وحدات معجمیة أخرى، وٕانما المعنى عبا

                                                        
  .اسي الفهريفعبد القادر ال.د -٣٦٣ص–اللسانيات واللغة العربية  )١(
  .٤٦٠ص ،دالئل اإلعجاز )٢(
  .٤٦٣املصدر السابق، ص )٣(
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ویــذهب العــالم اللغــوي بیــار جیــرو . أحــداث كالمیــة وأوجــه أخــرى للواقــع الموضــوعي
(Piere Giraud)  ـــأن للكلمـــة أكثـــر مـــن معنـــى تصـــریحي وآخـــر إلـــى االعتقـــاد ب

یقـول الجرجـاني . )١("إیمائي نظـرًا للتـداعیات التـي یمكـن أن تحـدثها أثنـاء االسـتعمال
الداللـــة علـــى : "لخبـــر إلــى المخبـــر واألخـــذ بقصــده فـــي الخبــرأهمیـــة إســناد ا اً محــّدد

شــيء هــي ال محالــة إعالمــك الســامع إیــاه، ولــیس بــدلیل مــا أنــت ال تعلــم بــه مــدلوًال 
علیــه، وٕاذا كــان كــذلك وكــان ممــا یعلــم ببــداءة المعقــول أن النــاس إنمــا یكلــم بعضــهم 

ى مقصـــود بعضـــًا لیعـــرف الســـامع غـــرض المـــتكلم ومقصـــوده، فینبغـــي أن ینظـــر إلـــ
المخبـر مـن خبـره ومـاهو؟ أهــو أن یعلـم السـامع وجـود المخِبــر بـه مـن المخَبـر عنــه؟ 

فالجرجـاني یرتكـز هاهنـا فـي . )٢(أم أن یعلمه إثبات المعنى المخِبر به للمخَبر عنـه؟
  :تحدید الداللة على

  .عالقة المسند بالمسند إلیه= إثباُت الخبر للمخبر عنه-أ
  .عالقة المسند بناقل اإلسناد= عنهإثبات الخبر من المخبر -ب

ولــذلك فـــإن الجرجــاني یقـــیم داللـــة الخطــاب اللغـــوي علـــى قاعــدة اإلســـناد التـــي 
  :توفر لنا النظر إلى ثالثة أطراف في عملیة اإلبالغ وهي

  .وناقل اإلسناد -والمسَند إلیه–المسَند -
وهــو یقتضــي جملــة مــن ) اإلعالمــي(فالمســَند هــو محتــوى الخطــاب اإلبالغــي 

القواعــد الداللیــة المعیاریــة التــي توّفــق بــین المفهــوم المجــّرد للمعنــى والماصــدق الــذي 
یغطیـــه الخطـــاب، ویتحقـــق فیـــه المفهـــوم المجـــّرد لمحتـــواه الـــداللي، فالجملـــة الخبریـــة 

یجــب أن تخبــر الســامع مــا یعتبــر بالنســبة إلیــه جدیــدًا فــي الموقــف ) كوحــدة اتصــال(
البنیـة الشـكلیة : الـذي یظهـر محمـوًال فـي) المسـَند( وهو ما یحققه. )٣(الكالمي الراهن

وذلـك بنـاء علـى ) الخَبـر(فعلیه یتّوقف حقیقة ) المخَبر عنه(أّما المسَند إلیه . للجملة
ـــدة للســـامع مـــن الكـــالم  الحكـــم بوجـــود المعنـــى أو عدمـــه وهـــو مـــرتبط بحصـــول الفائ

أّمــــا التراكیــــب غیــــر اإلبالغــــي، والجرجــــاني بــــذلك ال یهــــتم إّال بالتراكیــــب اإلســــنادیة 
اإلسنادیة فإّنها جمل غیر وظیفیة ألنها ال تضـطلع بمهمـة اإلبـالغ، فالفائـدة الداللیـة 
مــن الكــالم متالزمــة ونظــام اإلســناد، وأّي تغییــر فــي البنیــة الشــكلیة للتركیــب یترتــب 

  :علیه تغییر في المعنى، فالسیاق الكالمي عند الجرجاني یتمّیز بمستویین

                                                        
  .منذر عياشي.ترمجة د. ٦٣ص ،علم الداللة )١(
  .٦٤٢ص ،اإلعجازدالئل  )٢(
ا )٣(   .ديصاحل بلع ،٩٦ص ،عند عبد القاهر اجلرجايناملختلفة ، الرتاكيب النحوية وسياقا
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  .النحویة الساكنة التي تتحدد بتحّقق اإلسناد مستوى البنیة- أ
التــي تتحـدد بتحقـق الفائــدة و مسـتوى البنیـة اإلبالغیـة المتغیــرة حسـب المقـام -ب

  .)١(من الخبر
بمصـــطلح  -أو البـــاث -بمصـــطلح الجرجـــاني-أمـــا ناقـــل اإلســـناد أو المخِبـــر 

ــر عنــه  وقبــل ) لیــهالمســند إ(األلســنیة الحدیثــة، فهــو الــذي یثبــت وجــود المعنــى للمخَب
قــد قــام بترتیــب الخطــاب فــي نفســه قبــل أن یصــرفه إلــى ) ناقــل اإلســناد(ذلــك یكــون 

یعیـــب الجرجـــاني علـــى الـــذین . وحالـــه) المتلقـــي(المتلقـــي، وقـــد أخـــذ فـــي ذلـــك مقـــام 
ــــول ــــم أن : "جعلــــوا اللفــــظ أســــاس الــــنظم واإلبــــالغ فیق فتــــرى الرجــــل مــــنهم یــــرى ویعل
تبـــة إال مـــن بعـــد أن یفكـــر فـــي المعـــاني اإلنســـان ال یســـتطیع أن یجـــيء باأللفـــاظ مر 

ویرتبهـا فـي نفســه علـى مــا أعلمنـاك، ثــم تفتشـه فتــراه ال یعـرف األمــر بحقیقتـه، وتــراه 
ینظــر إلــى حــال الســامع فــإذا رأى المعــاني ال تقــع مرتبــة فــي نفســه، إال مــن بعــد أن 

وســبب . مـن یسـمع منـه حـال تقـع األلفـاظ مرتبـة فـي سـمعه نسـي حــال نفسـه واعتبـر
صــر الهمــة وضــعف العنایــة وتــرك النظــر واألنــس بالتقلیــد، ومــا یغنــي وضــوح ذلــك ق

الداللة مع من ال ینظـر فیهـا، وٕاّن الصـبح لـیمأل األفـق ثـم یـراه النـائم ومـن قـد أطبـق 
أّمـا مــا یجـب اعتبــاره أثنـاء عملیــة اإلبـالغ فیــراه الجرجـاني فــي النظـر إلــى . )٢("جفنـه

فـإن االعتبـار ینبغـي أن یكـون : "ا فیقـولحال المتكلم وكیـف یصـرف المعـاني ویرتبهـ
بحال الواضع للكالم والمؤلف لـه، والواجـب أن ینظـر إلـى حـال المعـاني معـه ال مـع 

  .)٣("السامع
نلمح من هذا كلـه أن الجرجـاني الـذي اهـتم بطـرق صـرف الداللـة علـى وجههـا 

یـة القـرآن مطیـة إلـى رصـد القواعـد النمطإعجـاز الصحیح، اتخذ من النظر إلـى لغـة 
) النظــام اإلســنادي(التــي تزخــر بهــا اللغــة العربیــة، وبعرضــه لتعــالق النظــام النحــوي 

بالنظـام الســیاقي العــام فــي تحدیــد داللــة الخبـر یكــون الجرجــاني قــد َســبق إلــى وضــع 
  .نظریة في االّتصال واإلبالغ

وجملـة القـول عـن ذلـك المنـاخ المعرفـي الـذي سـبق علـي بـن محمـد : الخالصة
درس اللغــوي بــدءًا مــن القــرن الثــاني الهجــري إلــى القــرن الخــامس قــد اآلمــدي، أن الــ

الشـافعي قواعـد للفهـم والتأویـل  ىتحّددت مسائله، ووُضحت أسسه وطرائقه، فقد أرسـ
وٕان كانت خاّصة بـالنص الـدیني إال أّنهـا تنسـحب علـى كـّل تـألیف كالمـي انتظمـت 

                                                        
  .املرجع السابق )١(
  .٤٦٦ص ،دالئل اإلعجاز )٢(
  .٣٧٥املصدر السابق، ص )٣(
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ــ دیني، كمــا أثــار الشــافعي ألفاظــه ومعانیــه باللغــة التــي أحكمــت بهــا دالالت الــنص ال
التـــرادف والمشـــترك اللفظـــي وذهـــب إلـــى : مســـألتین دار حولهمـــا حـــدیث كثیـــر وهمـــا

القول بوقوعهما فـي اللغـة، كمـا أبـان عـن دور السـیاق فـي تحدیـد داللـة اللفـظ القابلـة 
ومــا یجـدر ذكـره عنــد الشـافعي هـو قدرتــه ". المجـاز"لالتسـاع وهـي إشـارة إلــى قضـیة 

ــــیّ  ــــى وضــــع مــــنهج ب ــــل وحســــن عل ــــي اســــتنباط األحكــــام، یعتمــــد التقســــیم والتمثی ن ف
ــز فــي التصــرف  االســتدالل والــنقض، ومراعــاة النظــام المنطقــي إال أّن أظهــر مــا یمّی

الشــافعي هــو بســطه للقیــاس الفقهــي الــذي ذهــب بعــض المــؤرخین إللحاقــه بالتمثیــل 
تمثیــل عنــد أرســطو، لكــن ُوجــد أن القیــاس الفقهــي یفضــي إلــى الیقــین علــى نقــیض ال

وقـد اسـتفاد علمـاء األصـول مـن . األرسطي المبني على الظن وال یفضي إلى الیقین
جهــود الشــافعي خاّصــة فــي اقتباســه لــبعض طرائــق علمــاء الكــالم، وكــان مــن نتــائج 
ــــق االســــتدالل الفقهــــي،  ــــین طرائ ــــه الــــذین مزجــــوا ب ذلــــك ظهــــور علمــــاء أصــــول الفق

كلمـین فـي االسـتدالل العقلـي، وقیـاس واالعتماد أساسـًا علـى النقـل، وبـین طرائـق المت
" األصــــولیون المتكلمــــون: "الغائــــب علــــى الشــــاهد، وأطلــــق علــــى هــــؤالء، المصــــطلح

  .علي بن محمد اآلمدي: مومنه
وفي القرن الهجري ذاته الـذي عـاش فیـه الشـافعي یبـرز فـي حقـل معرفـي آخـر 

ــم مــن أعــالم البالغــة والبیــان، ومؤســس مهــّم لم باحــث عمــرو بــن بحــر الجــاحظ، عَل
لغویــة الزالــت مرجعــًا لدراســات لســانیة وداللیــة معاصــرة، فلقــد عكــف الجــاحظ علــى 
الدراســة الصــوریة لعناصــر اللغــة موضــحًا قیمتهــا الصــوتیة وأهمیــة ذلــك فــي حســن 
التـــألیف بـــین الحـــروف قصـــد تشـــكیل الوحـــدات الكالمیـــة، أدوات البیـــان، وفـــي ذلـــك 

اب اإلبالغـي، وبحــّس لغــوي یفصـح الجــاحظ عـن الوظــائف التــي یضـطلع بهــا الخطــ
أبعاد العالمة فـي التُـراث المعرفـي مقسـمًا إیاهـا " البیان والتبیین"كبیر أظهر صاحب 

" أدوات البیــان"إلــى العالمــة اللســانیة والعالمــة غیــر اللســانیة وجمــع ذلــك فیمــا ســماه 
الخمس، كما أثار الجاحظ قضیة نشأة اللغة وأبان عـن موقفـه مـن ذلـك، وقـد اسـتمر 

ـــى منتصـــف القـــرن الثالـــث فـــي إ ـــوانین اللغـــة إل رســـاء قواعـــد البیـــان والكشـــف عـــن ق
فقـــد مثـــل فعالیـــات القـــرن الرابـــع الهجـــري وال " بخصائصـــه"أّمـــا ابـــن جنـــي . الهجـــري

یمكــن أن نقــّدر مــا قّدمــه هــذا العــالم حـــّق قــدره إّال إذا نظرنــا إلــى جرأتــه فــي وضـــع 
اء عصــره ومــن تــأّخر مـــنهم، ا آخـــذه علیهــا علمــمــقواعــد تنــتظم اللغــة علــى الــرغم م

كقوله بالتقلبـات السـتة للوحـدة المعجمیـة وربطهـا بداللـة أصـلیة واحـدة، وذلـك التفریـع 
تــه الــثالث، كمــا أثــار قضــیة نشــأة اللغــة الــداللي الــذي خــّص بــه الفعــل محــّددًا دالال

  .ومبحث الحقیقة والمجاز



- ١٥٨ -  

ي كثیــرًا، خاّصــة وأّن أّمــا ابــن ســینا فیمّثــل حقــًال معرفیــًا أفــاد منــه الــدرس الــدالل
الداللــة هــي بحــث فــي المعنــى وطــرق تشــكله وتمظهــره فــي أنمــاط مقولیــة مختلفـــة، 
فــابن ســینا العــالم النفســاني الخبیــر بمكــامن وأســرار الــنفس، والمشــّرح البــارع الممتلــك 
ألدواتـــه اإلجرائیـــة فـــي التشـــریح، قـــد اســـتطاع أن یلـــج إلـــى عـــالم الداللـــة لیرصـــد لنـــا 

اللي وأقســام الداللــة والعالقــة بــین هــذه األقســام، فضــًال عــن أقســام آلیــات الفعــل الــد
اللفــظ باعتبــار الشــركة والخصوصـــیة، وعلــى أســاس ذلــك یمكـــن بنــاء حقــول داللیـــة 
تخّص األسماء، وما یمكن إبرازه هاهنا هو العالقـة التـي عقـدها ابـن سـینا بـین اللفـظ 

األلسـنیون المحـدثون فـي  التي فـي الـنفس، وهـي تقـارب مـا وضـعه" واآلثار"والمعنى 
المعـروف، والـذي یـنص  (ogden et richards)كمثلـث –ذلك ممثًال إیـاه بالمثلـث 

أن ال عالقة مباشرة بین اللفظ  والمعنى، أو مـا یصـطلح علیـه بالـدال والمـدلول وهـو 
ومــا ختمنــا بــه جهــود العــرب القــدامى . مــا یوضــحه الخــط المــنقط فــي قاعــدة المثلــث

هــو جهــود العــالم اللغــوي عبــد القــاهر الجرجــاني صــاحب نظریــة فــي میــدان الداللــة 
النظم، التي ولدت مع الجاحظ وتبلورت مع ابن جني، وتأسسـت علـى یـد الجرجـاني 

بمفهومــه الواســع أساســًا لضــبط ) النحــو(قاعــدة بّینــة المعــالم واضــحة األهــداف تأخــذ 
الجرجـــاني هــــو ومـــا یمّیـــز جهـــود . قواعـــد ســـالمة التركیـــب، والنظـــام الـــداللي العــــام

تحدیـده بشـكل دقیـق آللیـات الفعـل اإلبالغـي، واضـعًا فـي سـبیل ذلـك أسسـًا تــتلخص 
ـــالمخبر ومـــرورًا  فـــي ضـــرورة االهتمـــام بالســـیاق العـــام لكـــل عناصـــر اإلبـــالغ بـــدءًا ب
بــالخبر وانتهـــاًء إلــى المســـتمع المتلقــي للخبـــر، ثــم هنـــاك عالقــة مهمـــة بــین المخِبـــر 

تلقـــي مـــن جهـــة ثانیــــة وعلیهـــا تتحـــدد داللـــة الحــــدث والخَبـــر مـــن جهـــة والَخبــــر والم
فإدراك الجرجاني هذه العناصر كلهـا فـي عملیـة اإلبـالغ، . الكالمي المتضمن للخبر

جعلـــه یتبــــوأ مكانــــة كبیــــرة فــــي عطــــاءات الــــدرس اللســــاني الحــــدیث عاّمــــة والــــداللي 
فّـة بینـه ویكفیه جهدًا أّنه أعـاد للمعنـى مكانتـه فـي الـدرس اللغـوي، وعـّدل الك. خاّصة

وبـــین اللفـــظ ألنهمـــا معـــًا جـــوهر العملیـــة الداللیـــة، وبـــذلك یـــأتي الجرجـــاني فـــي قســـم 
البالغـة لیضـع حـّدًا لـذلك اإلفـراط فـي اإلعـالء مـن شـرف اللفـظ وقداسـة الشـكل عنــد 

  .من سبقه من نقاد الشعر
في هذه األجـواء المفعمـة بالنشـاط اللغـوي الـدؤوب والمتنـوع، وبعـد وضـع أسـس 

فیــــة تعطـــي الســــلطة الكبـــرى لفهــــم معـــاني اللغــــة، واإللمـــام بطرقهــــا فــــي لنظریـــة معر 
التعبیــر، ووضـــوح مــنهج البحـــث الــذي اســـتفاد مـــن روافــد معرفیـــة وافــدة یـــأتي العـــالم 
األصولي المتكلم سیف الدین اآلمدي في منتصف القـرن السـادس لتتضـح علـى یـده 

ور علـى یـد مـن تعاقـب معالم ذلك المشروع المعرفي الشامل الذي بـدأه الشـافعي وتبلـ
مــن العلمــاء لیتأســس علــى یــد اآلمــدي علمــًا أصــولیًا واضــح األبــواب بــّین المســائل 
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  ".اإلحكام في أصول األحكام"طّیع األدوات وهذا ما سوف نلمسه في كتابه 
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  : الفصل الثاني
  العالمة اللسانیة عند اآلمدي

  
  

  مدخل عام - ١

  :علم أصول الفقھ والداللة -١
ـــا كـــا ـــؤثر فـــي مجـــرى المعـــارف لّم ـــزال ی ـــوة وٕاشـــعاعه المعرفـــي ال ی ن عهـــد النب

ولكـن مـا . سطون فیها قواعـد النظـر واالسـتنباطبوالعلوم، لم یحتج العرب إلى علوم ی
إن تقـــادم عهــــد النبـــوة، ودخلــــت أجنـــاس مختلفــــة إلـــى األمصــــار اإلســـالمیة وبــــدأت 

منطـق الوافـدة مـن علــوم تتفشـى العجمـة فـي اللغــة العربیـة، وتبـدت منـاهج الفلســفة وال
الفرس والیونان، رأیت نـزوع العلمـاء نحـو االشـتغال العقلـي، ومـزج فنـون النقـل بعلـوم 
العقل فكان لزامًا عصـرئذ مـن وضـع طـرق لالسـتنباط والنظـر خاّصـة مـا تعلّـق منهـا 
بنصــوص مقّدســـة كـــالقرآن الكـــریم وأحادیـــث الرســـول الشـــریفة، فاهتـــدى العلمـــاء إلـــى 

وكان أّول من فتـق قواعـد هـذا العلـم وأجـراه مجـرى التطبیـق . فقهوضع علم أصول ال
فــي  -رضــي اهللا عنــه–هــو صــاحب أول مصــّنف فــي هــذا المجــال اإلمــام الشــافعي 

ـــه  وموقـــع أصـــول الفقـــه بالنســـبة للفقـــه هـــو كموقـــع المنطـــق بالنســـبة ". الرســـالة"كتاب
حكـام المسـتنبطة للفلسفة، إذ به تبرز الطرق الموصلة إلـى إدراك ماهیـة المعـاني واأل

من مظانها، كذلك المنطـق بـه بعضـهم الـذهن مـن الوقـوع فـي الخطـأ، یقـول الـدكتور 
ـــي ســـامي النشـــار هـــي اعتبـــار علـــم األصـــول : وأول مســـألة ینبغـــي توضـــیحها: "عل

وفــــي الواقــــع أن ) …(بالنســـبة إلــــى الفقــــه كاعتبــــار المنطــــق بالنســــبة إلــــى الفلســــلفة 
كاعتبـــار المنطـــق بالنســـبة إلـــى الفلســـفة، یبـــدو  اعتبـــار األصـــول بالنســـبة إلـــى الفقـــه،
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وحقیقـة إن علــم أصـول الفقــه  )١("واضـحًا تمامــًا إذا مـا بحثنــا فـي علــم األصـول نفســه
یقــول اإلمــام . یضـع أدوات االســتنباط هــي أشـبه بــأدوات المنطــق فــي ضـبط القضــایا

مـوع فأصـول الفقـه هـو مج: "معرفـًا أصـول الفقـه" البحـر المحـیط"الزركشي في كتابـه 
طــــرق الفقــــه مــــن حیــــث أنهــــا علــــى ســــبیل اإلجمــــال وكیفیــــة االســــتدالل بهــــا وحالــــة 

: ویتقــدم اآلمـدي قبـل الزركشــي فـي تعریـف علــم أصـول الفقـه فیقــول )٢("المسـتدل بهـا
فأصــول الفقــه هــي أدلــة الفقــه وجهــات داللتهــا علــى األحكــام الشــرعیة وكیفیــة حــال "

فـــي مرحلـــة مــن مراحـــل تشـــكله إلـــى  ثـــّم احتــاج علـــم أصـــول الفقــه. )٣("المســتدل بهـــا
ضوابط لغویة أخذها من تقسیمات المناطقة لأللفاظ من حیـث داللتهـا علـى المعـاني 

وٕاّن نظـرة عجلـى إلـى . ومن حیث عمومها وخصوصـها ومـن حیـث إفرادهـا وتركیبهـا
استهالالت كتب األصولیین وتلك التي فـي كتـب المنطـق لتؤكـد مـا مـدى صـلة علـم 

ق، خاّصـة، یقـول الـدكتور علـي سـامي النشـار وهـو یتحـدث عـن أصول الفقه بالمنط
وتبــدأ هــذه األبحــاث اللفظیــة كمــا تبــدأ : "تلــك المــداخل اللغویــة فــي كتــب األصــولیین

ومنـذ عهــد  )٤("داللــة األلفـاظ علـى المعـاني"كتـب المنطـق األخـرى بالبحـث المشـهور 
میــة كمظهــر مــن الغزالــي دأب األصــولیون المتكلمــون یســتهلون كتــبهم بمقــدمات كال

اإلحكـام فـي أصـول "مظاهر تأثرهم بالمنطق الیوناني ومنهم اآلمـدي صـاحب كتـاب 
وقــــد عـــّدت المباحــــث اللغویـــة فــــي تلـــك الكتــــب مـــن مســــائل المنطــــق ألن " األحكـــام

األصولیین المتكلمین خاّصة، نّصوا على قواعـد نظریـة المعرفـة وذكـروا مـن ضـمنها 
المعنـى ومـا یتفـرع عنـه مـن مسـائل، وقـد أطلقـوا المبحث اللغـوي الـذي یتنـاول اللفـظ و 

علـى تلــك المقــدمات اللغویــة المنطقیــة بشـكل عــام اســم الكالمیــة وذلــك العتبــارهم أن 
المنطــق جــزء مــن علــم الكــالم، إال أّن مــا یجــدر ذكــره هــو عمــق النظــرة اللغویــة عنــد 

علیهـا  األصولیین بلجـوئهم إلـى طـرق وأدلـة خاّصـة فـي تعـاملهم مـع اللغـة، ال یتـوفر
إن المباحـث األصـولیة اللغویـة : "اللغویون أنفسهم یقول الـدكتور علـي سـامي النشـار

فقــد دقــق األصــولیون نظــرهم فــي فهــم . لیســت مــن نــوع علــوم اللغــة أو النحــو العادیــة
إن كـالم العـرب متسـع . أشیاء مـن كـالم العـرب لـم یتوصـل إلیهـا اللغویـون أو النحـاة

ـــه متشـــعبة، فكتـــب  ـــاظ والمعـــاني الظـــاهرة دون وطـــرق البحـــث فی اللغـــة تضـــبط األلف
. المعــاني الدقیقــة التــي یتوصــل إلیهــا األصــولي باســتقراء یزیــد علــى اســتقراء اللغــوي

                                                        
  .٧٩ص. منهاج البحث عند مفكري اإلسالم )١(
  .١٩ص -١ج ،البحر احمليط )٢(
  .٧ص -١ج ،حكامحكام يف أصول األإلا )٣(
  .٤٥ص. منهاج البحث عند مفكري اإلسالم )٤(
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إن المباحـــث . )١("فهنــاك دقــائق ال یتعــرض لهــا اللغــوي وال تقتضــیها صــناعة النحــو
ـــة  اللغویـــة ومنهـــا الداللیـــة علـــى الخصـــوص، فـــي كتـــب األصـــولیین تتســـم بعمـــق ودّق

الستقراء، فتخریج الداللة یتم عبر تفكیك لبنیة الخطاب بتحلیـل عناصـره وربـط ذلـك ا
إن اللغــــة منظومــــة لســــانیة . بالمقــــام العــــام الــــذي یقتضــــي تلــــك الداللــــة دون غیرهــــا

وسیمائیة بأنماطها المختلفـة فـي التعبیـر وأسـرار البیـان تبـدو بـارزة بشـكل ناضـج فـي 
ـــذی ـــر اللغـــویین، كاألصـــولیین ال ـــدقیق فـــي بحـــوث غی ن أســـقطوا مـــنهج االســـتقراء والت

الجزئیــات علــى اللغــة، ذلــك العتقــادهم أن مــن األســس الرئیســة لنظریــة المعرفــة هــي 
ـــدالالت، فبحثـــوا االشـــتراك والتـــرادف وأفاضـــوا  اللغـــة فخاضـــوا فـــي أقســـام األلفـــاظ وال
الجدل حولهما وقّسموا الدالالت بحسب المنطـوق والمفهـوم مـن الخطـاب، كمـا أبـانوا 
ــة المعّینــة فبحثــوا االســتغراق والعمــوم  عــن قــدرة لغویــة فــي تحدیــد أدوات ضــبط الدالل

ناء والتقــدیم والتــأخیر واإلطــالق والتقییــد وغیــر ذلــك ممــا ســیرد ذكــره ثوالشــرط واالســت
فـي مباحــث اآلمـدي فــي هـذا المجــال، وفضــًال علـى وضــوح المـنهج األصــولي الــذي 

ــــي قبــــل مناقشــــة ا ــــدأ بمــــا هــــو عملــــي وٕاجرائ ــــد أّكــــد یب ــــة المجــــردة فق لمســــائل النظری
األصـولیون علــى ضـرورة اإللمــام الشـامل بحیثیــات الخطـاب وظروفــه وتجـاوز البنیــة 
اللســانیة للخطــاب إلــى رصــد المعــالم الداللیــة العمیقــة، وذلــك مــن أجــل الفهــم الكلــي 

ــة المحــدثون ومــنهم  ) تشومســكي(لفحــوى الخطــاب، وهــو مــا أشــار إلیــه علمــاء الدالل
ـــه لفهـــم جملـــة مـــا یجـــب أن یكـــون لـــدینا معـــارف أخـــرى تتجـــاوز الـــذي ذهـــب  إلـــى أّن

عـرف مرجـع نالتحلیل اللساني لهذه الجملة في كـل مسـتوى لسـاني، ویجـب كـذلك أن 
  .)٢("ومعنى المورفامات أو الكلمات التي تؤلفها

لمحة عن حیاة اآلمدي وكتابھ اإلحكام في أصول -٢
  :األحكام

فـــي القـــرن الســـادس الهجـــري، كـــان لـــه أكبـــر إن الركـــام المعرفـــي الـــذي اجتمـــع 
كـام المعرفـي وتمحیصـه ر األثر في بروز أعالم سّخروا حیـاتهم إلعـادة ترتیـب ذلـك ال

ـــه مـــن  ـــى یـــدخل فـــي تفاعـــل جـــدلي مـــع عطـــاءات القـــرن، وحاجـــات أهل ـــه حت وتذلیل
لقد وقر في األذهان أن فكـر اإلنسـان ال یمكـن أن یعـزل عـن مجـرى . المعرفة والعلم
دث زمانــه ونتــوءات أیامــه البــارزة، فاإلطــار التــاریخي الحضــاري الــذي عصــره وحــوا

نشــأ فــي أجوائــه اآلمــدي جعلــه یتبــوأ مكانــة علّیــة فــي عصــره، خاّصــة وأّنــه أتــى بعــد 
                                                        

  .٩١املرجع السابق، ص )١(
ميشال برودو . إىل الفرنسية هترمج Structures syntaxique ,N. chomsky ١١٧ص  )٢(

(Michel Braudeau).  
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ج القــویم فــي العلــوم وتركــوا آثــارًا بقیــت علــى مــّر اأولئــك األعــالم الــذین رســموا المنهــ
–فقـد سـبق اآلمــدي . كـل عـالم متـأخرالـزمن، معـالم بـارزة ومنـارات نّیـرة یهتـدي بهــا 

والجـاحظ وابـن جنـي  -رضـي اهللا عنـه -الشـافعي -كما أوضحنا في الفصل السـابق
  .وابن سینا وعبد القاهر الجرجاني وغیرهم

اآلمــدي هــو ســیف الــدین أبــو الحســن علــي بــن أبــي علــي بــن محمــد بــن ســالم 
ولي مقــّدم فــي كانــت والدتــه فـي ســنة إحــدى وخمسـین وخمســمائة، ففیــه أصـ. التغلبـي

زمانــه، اعجــب علمــاء عصــره بحســن كالمــه وقــّوة حجتــه فــي الجــدل والمنــاظرة یقــول 
كــان : "عنـه معاصــره بــن أبـي أصــیبعة، الــذي كانـت تجمــع أبــاه واآلمـدي مــودة أكیــدة

ـــة، والمـــذاهب الشـــرعیة والمبـــادئ  ـــالعلوم الحكمی ـــرهم معرفـــة ب ـــه وأكث أذكـــى أهـــل زمان
بـــــدأ اآلمــــدي یشـــــتغل بالمـــــذهب . )١("صــــنیففصـــــیح الكــــالم جّیـــــد الت) …(الطبیــــة 

الحنبلــي مــّدة مــن الــزمن ثــم مــا لبــث أن انتقــل إلــى المــذهب الشــافعي، وقــد عــّده ابــن 
، َكثُـــر ترحـــال "طبقـــات الشـــافعیة"الســـبكي فیمـــا عـــّد مـــن علمـــاء الشـــافعیة فـــي كتابـــه 

اآلمـــدي كمــــا َكثُــــر حّســــاده مــــن العلمــــاء الـــذین أّلبــــوا علیــــه األمــــراء والحكــــام بحجــــة 
ــى وصــل بهــم األمــر، إلــى اســتحالل دمــه، وأمضــوا  االشــتغال بــالمنطق والفلســفة حّت

ـــه ابـــن هفـــي عارضـــة قـــدمو  ـــًا إلـــى الشـــام یقـــول عن ـــى حـــاكم مصـــر فخـــرج متخفی ا إل
وبقـي علـى ذلـك مـّدة ثـم انتقـل ) …(كان فـي أول اشـتغاله حنبلـي المـذهب : "خلكان

الشـــام واشـــتغل بفنـــون  ثـــم انتقـــل إلـــى. إلـــى مـــذهب اإلمـــام الشـــافعي رضـــي اهللا عنـــه
المعقــول وحفــظ منــه الكثیــر وتمهــر فیــه وحّصــل منــه شــیئًا كثیــرًا ولــم یكــن فــي زمانــه 

لّما قدم إلى دمشق أكرمـه الملـك المعظـم شـرف الـّدین بـن . )٢("أحفظ منه لهذه العلوم
وكان نابغة في الشـام، لـم یـرق إلـى مقامـه أحـد مـن . أیوب وأنعم علیه ووّاله التدریس

وكـان إذا نـزل وجلـس فـي المدرسـة وألقــى : "یقـول ابـن أبـي أصـیبعة فـي ذلــكالعلمـاء 
الــدرس والفقهــاء عنــده یتعجــب النــاس مــن حســن كالمــه فــي المنــاظرة والبحــث، ولــم 

لآلمـدي منهــاج فریــد فـي التصــنیف والمحاجــة . )٣("یكـن أحــد یماثلــه فـي ســائر العلــوم
أدوات الجــدل والكــالم، إلــى درجــة تبعــث علــى االنــدهاش، وذلــك لتمكنــه الشــدید مــن 

قــوي العارضــة كثیــر ) اآلمــدي(كــان "ومنهــا اللغــة وعلومهــا والمنطــق ومســائله ولــذلك 
الجدل واسع الخیال، كثیر التشقیقات في تفصیل المسـائل، والتردیـد والسـبر والتقسـیم 

  .)٤("في األدلة إلى درجة قد تنتهي بالقارئ أحیانًا إلى الحیرة
                                                        

  .٢٨٥ص -٣اء يف طبقات األطباء جبعيون األن )١(
  .٢٩٣، ص٣ج ،وفيات األعيان )٢(
  .٢٨٥ص، ٣ج ،اء يف طبقات األطباءباألنعيون  )٣(
  .الشيخ عبد الرزاق عفيفي) املقدمة(اإلحكام يف أصول األحكام  )٤(
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أمـورًا هـي محــل ریبـة وشـك تخـّص عقیــدة " المیـزان"وقـد نقـل الـذهبي فـي كتابــه 
اآلمـدي وهــي أّنـه كــان مسـتهترًا تاركــًا للصـالة، وقــد لـوحظ ذلــك بـأن وضــعت عالمــة 
من الحبر في أسفل قدمه بینمـا هـو نـائم ثـم تبـین أّن تلـك العالمـة لـم تَـُزل مـن تحـت 

" والنهایـــة البدایــة"قدمــه بعــد ذلـــك الیــوم، وقــد رّد ابـــن كثیــر هـــذه الشــكوك فــي كتابـــه 
خاّصــة وأّن هنــاك مــن العلمــاء مــن ال یــرى الــّدلك فــي الوضــوء مــن فــرائض الطهــارة 
بــل إّن الحبــر قــد یبقــى أیامــًا وال یــزول بفعــل الوضــوء، ومهمــا یكــن فــإّن المصــنفات 

یــدل علــى احتــرام " اإلحكــام فــي أصــول األحكــام"التــي تركهــا اآلمــدي وخاّصــة كتابــه 
هللا وأحادیـث رسـوله الكـریم وقـد نقـل عنـه ولـده جمـال ظاهر وتقدیر عالم ورع آلیات ا

  :من ذلك قوله )١(الدین محمد بعض مّما أنشده أبوه لنفسه
ــــــــــو منشــــــــــأها      فـــــــال فضـــــــیلة إّال مـــــــن فضـــــــائله ــــــــــة إال وه     وال غریب
    بـــــــــه الممالـــــــــك لمـــــــــا أن توالهـــــــــا      حــاز الفخــار بفضــل العلــم وارتفعــت

ـــا      فـــي الـــدنیا لطالبهـــا فهـــو الوســـیلة ـــى بأخراه ـــى الزلف ـــق إل     وهـــو الطری
لقــد تــرك اآلمــدي مصــّنفات تربــو علــى العشــرین مصــّنفًا اختصــر بعضــها فــي 

فــي علــم الكــالم اختصــره فــي كتــاب، " أبكــار األفكــار"كتــاب جــامع، مــن ذلــك كتــاب 
و " ولبـاب األلبـاب" دقـائق الحقـائق"و " رموز الكنـوز"وله كتاب " منائح القرائح"سّماه 

كتــــاب كشـــف التمویهــــات فــــي شــــرح "و " م األصــــولل فـــي علــــؤ كتـــاب منتهــــى الســــ"
 لـىوغیـر ذلـك مـن الكتـب فضـًال ع" غایة األمل فـي علـم الجـدل"و كتاب " التنبیهات

  ".اإلحكام في أصول األحكام"كتاب 
وأقام اآلمدي فـي آخـر حیاتـه بدمشـق مدرسـًا بالمدرسـة العزیزیـة ثـم مـا لبـث أن 

الحـال فـي رابـع صـفر یـوم الثالثـاء  عزل منها وأقام بطـاًال فـي بیتـه وتـوفي علـى تلـك
  .-رحمه اهللا- )٢(سنة إحدى وثالثین وستمائة ودفن بسفح جبل قاسیون بدمشق

موضوعھ ": اإلحكام في أصول األحكام"كتاب -
  :وخطتھ

قـراءة داللیــة، " اإلحكـام فــي أصـول األحكــام"أهـم دافـع یحّفــز علـى قــراءة كتـاب 
عـد لغویـة وسـنن كالمیـة وتعبیریـة، هو وضوح منهجه ودقـة موضـوعاته، وبسـطه لقوا

تبــدو فیــه اللغــة العربیــة منظومــة داللیــة فــي حاجــة إلــى اإلحاطــة بأســرارها ومعانیهــا 
                                                        

  .٢٨٥ص،  ٣ج ،اء يف طبقات األطباءبعيون األن )١(
  .٢٩٤، ص٣ج ،ابن خلكان–وفيات األعيان  )٢(
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وقــدراتها علـــى تحدیـــد المعـــاني، تحدیـــدًا یتجــاوز الـــنص المكتـــوب إلـــى رؤیـــة تأویلیـــة 
وقـد أشـاد علمـاء كثیـرون بقیمـة كتـاب . تعطي لفحوى النص أبعاده الداللیـة الخاّصـة

وعّدوه أحد األعمدة األساسیة التـي أقامـت علـم أصـول " حكام في أصول األحكاماإل"
ـــم  ـــدون عل ـــن خل ـــر اب ـــد اعتب ـــه ومناهجـــه، فق ـــه قواعـــده وأصـــوله وطرائق الفقـــه، علمـــًا ل
: أصول الفقه مـن العلـوم المسـتحدثة فـي الملّـة وذكـر علمـاء هـذا الفـن السـابقین فقـال

ــــ" ــــه المتكلمــــون، كت ، )١(اب البرهــــان إلمــــام الحــــرمینوكــــان مــــن أحســــن مــــا كتــــب فی
لعبـــــد الجّبـــــار وشـــــرحه ) العمـــــد(والمستصــــفى للغزالـــــي وهمـــــا مـــــن أشـــــعریة، وكتـــــب 

ألبي الحسین البصري وهما من المعتزلـة، وكانـت األربعـة قواعـد هـذا الفـن " المعتمد"
وأركانه ثّم لّخص هذه الكتب األربعـة فحـالن مـن المتكلمـین المتـأخرین، وهمـا اإلمـام 

ن بـــن الخطیـــب فــي كتـــاب المحصـــول، وســـیف الــدین اآلمـــدي فـــي كتـــاب فخــر الـــدی
  .)٢("اإلحكام

كـــان مشـــروعنا األول، هـــو دراســـة أفكـــار اآلمـــدي الداللیـــة مـــن خـــالل كتبـــه أو 
ــا  علــى األقــل مــن خــالل أهــم كتبــه التــي بســط فیهــا هــذه األفكــار، لكننــا مــا إن قطعن

ـــى تبـــّین لنـــا " اإلحكـــام فـــي أصـــول األحكـــام"بعـــض الخطـــوات فـــي دراســـة كتـــاب  حّت
اســتحالة ذلــك، وأدركنــا أن مــا جــاء فــي هــذا الكتــاب وحــده ال یمكــن أن نفــَي بدراســته 
فــــي هــــذا المقــــام فعــــدلنا عــــن الهــــدف األّول واقتصــــرنا علــــى دراســــة جهــــود اآلمــــدي 

حكــام معتمــدین علــى الطریقــة االســتقرائیة التــي اســتندنا إلالداللیــة مــن خــالل كتابــه ا
راســات الداللیــة والسـیمیائیة الحدیثــة، وحاولنــا إعــادة قــراءة مــا فیهـا علــى مــا قررتــه الد

حكام قـراءة جدیـدة آخـذین بعـین الحـذر صـعوبة إجـراء إسـقاطات إلكتبه اآلمدي في ا
ـــى فتـــرة معرفیـــة مـــن  ـــة منهجیـــة لهـــا مرجعیتهـــا التاریخیـــة واإلبســـتیمولوجیة، عل علمی

ین مـا أرسـاه اآلمـدي مـن فترات التراث العربي، واحتطنا على ذلك بإجراء مقاربـات بـ
ـــه  ـــة وســـیمیائیة تخـــّص الخطـــاب اللغـــوي بتجلیات ـــة وضـــوابط داللی قواعـــد وســـنن لغوی

بــین مــا تأّســس حــدیثًا مــن أفكــار ونظریــات ســیمیائیة لــدى بعــض علمــاء و المختلفــة، 
  .السیمیاء المحدثین

اإلحكـام فــي "لقـد اعتمـدنا فــي دراسـتنا حـول جهــود اآلمـدي الداللیـة علــى كتابـه 
بتحقیـــق وشـــرح العالمـــة الشـــیخ عبـــد الـــرزاق عفیفـــي، ونســـخة ذات " األحكـــامأصــول 

ـــ ١٤٠٢طبعــة ثانیــة بســنة  م، هــذه الطبعــة التــي نشــرت فــي دار ١٩٨١هـــ الموافــق ل
ــا نرجــع بــین الفینــة " المكتــب اإلســالمي" فــي أربعــة أجــزاء یضــّمها مجّلــدان، لكننــا كّن

                                                        
  .٥٥٤، ص٢املقدمة، ج )١(
  .فعيإمام احلرمني هو عبد اهللا بن يوسف اجلويين الشا )٢(
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علمیــة بشــرح وتعلیــق الشــیخ طبعــة دار الكتــب ال: واألخـرى إلــى طبعتــین أخــریین همــا
أمـــا النســـخة . م١٩٨٥هــــ الموافـــق ١٤٠٢إبـــراهیم العجـــوز، وهـــي طبعـــة أولـــى بســـنة 

الثانیة التي كنت أرجع إلیها هي طبعـة دار الكتـاب العربـي، بشـرح وتحقیـق الـدكتور 
ـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــنة  ـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــي طبعـــــــــــــــــة ثانی ـــــــــــــــــق ١٤٠٦ســـــــــــــــــّید الجمیل   هــــــــــــــــــ المواف

  .م١٩٨٦لـ 
المــنهج والخطــة الواضــحة لبحثــه بحیــث " حكــامإلا"لقــد رســم اآلمــدي فــي كتابــه 

یتخــذ طــرق النظــر والمالحظــة العمیقــة مــع الجمــع بــین البحــث فــي المبنــى والمعنــى 
كلیهما، وفي ذلـك تحدیـد مسـبق إلطـار الدراسـة التـي تهـدف إلـى الكشـف عـن أفكـار 

وال عجـب فـي ذلـك إذا علمنـا أّن اآلمـدي قـد بـرع فـي السـبر . الموضوع مـادة البحـث
وتفریـــع المســـائل، وكـــان أســـتاذًا یلقـــن قواعـــد البحـــث للمتعلمـــین وصـــاحب والتقســـیم 

مــنهج فــي التــدریس لــم یعــرف أحســن منــه فــي عصــره، بعــد تبیانــه لمكانــة األحكـــام 
الشــرعیة، والقضـــایا الفقهیـــة وفضـــلها علـــى مصــالح العبـــاد فـــي الـــدنیا والـــدین وّضـــح 

ـــال ســـتثمارها دون الوحیـــث كـــان ال ســـبیل : "اآلمـــدي الســـبیل إلـــى اســـتثمار ذلـــك فق
كـان مـن . النظر في مسالكها وال مطمع في اقتناصها مـن غیـر التفـات إلـى مـداركها

الالزمــات والقضــایا الواجبــات البحــث فــي أغوارهــا والكشــف عــن أســرارها واإلحاطــة 
ــــى تــــذلل طــــرق االســــتثمار وینقــــاد جمــــوع غــــامض  بمعانیهــــا والمعرفــــة بمبانیهــــا حت

الت اللفظیــة یمــّر عبــر معرفــة األحكــام اللغویــة فــي ثــّم إّن تحدیــد الــدال. )١("األفكــار
علـــــم العربیـــــة كالحقیقـــــة والمجـــــاز وموضـــــوعاتهما الفرعیـــــة، والتعمـــــیم والتخصـــــیص 
ــا  وأدواتهمــا واإلضــمار والتنبیــه واإلطــالق والتقییــد والمفهــوم والمنطــوق وغیــر ذلــك مّم

أجــل إثبــات  یعــد مــدخًال مهّمــًا الســتنباط األحكــام وقاعــدة ینطلــق منهــا األصــولي مــن
: حكم أو نفیه أو تأویله، یحّدد اآلمدي أدوات البحث األصـولي فیحصـرها فـي ثـالث

أمــا علــم : "علــم الكــالم، وعلــم العربیــة، واألحكــام الشــرعیة فیشــرح علــم العربیــة فیقــول
العربیة فلتوقف معرفـة دالالت األدلـة اللفظیـة مـن الكتـاب والسـنة، وأقـوال أهـل الحـل 

لـى معرفـة موضـوعاتها لغـة، مـن جهـة الحقیقـة والمجـاز والعمـوم والعقد من األمـة، ع
والخصــوص واإلطــالق والتقییــد والحــذف واإلضــمار والمنطــوق والمفهــوم واالقتضــاء 

  .)٢("واإلشارة والتنبیه واإلیماء وغیره مّما ال یعرف في غیر علم العربیة
ـــو  ـــاتیح ضـــروریة للول ـــة التـــي ذكرهـــا اآلمـــدي تعـــّد مف ج إلـــى إن المباحـــث اللغوی

ــــذي یتنــــاول القــــرآن الكــــریم والســــنة الصــــحیحة،  المســــالك المتعلقــــة بأصــــول الفقــــه ال
                                                        

  .٣اإلحكام يف أصول األحكام، ص )١(
  .٨املصدر السابق، ص )٢(
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كمــادتین للبحــث عــن قواعــد علمیــة موضــوعیة، لضــبط داللــة نصوصــهما ضــبطًا ال 
ــة بأســرها، أو  یحتمــل تــأویالت قــد تفقــد الــنص داللتــه التــي تقــف وراءهــا مصــالح أّم

ًا التحقــــق مــــن األدلــــة الفقهیــــة ولــــذلك كــــان لزامــــ. ضــــرورة مــــن الضــــرورات الشــــرعیة
فأصــول الفقــه هــي أدلــة : "ودالالتهــا وموقــع المســتدل بهــا، یقــول اآلمــدي شــارحًا ذلــك

وهــو . )١("الفقــه وجهــات دالالتهــا علــى األحكــام الشــرعیة وكیفیــة حــال المســتدل بهــا
ــم الداللــة الحــدیث الــذي یقتضــي وجــود أدلــة لغویــة وغیــر  بــذلك كأنــه یشــیر إلــى عل

  .ت األدلة ثم مراعاة حال المتكلم ومقامه وحال المخاطب وموقعهلغویة ودالال
بحیــث جعلــه " حكـامإلل"لقـد نــّص اآلمـدي فــي مقدمـة كتابــه علــى دواعـي تألیفــه 

خاصــًا بالملــك المعظــم شــرف الــدین بــن أیــوب ملــك دمشــق وأهــداه إلیــه وجعــل كتابــه 
ــــًا لجمیــــع مقاصــــد قواعــــد األصــــول، مشــــتمًال علــــى حــــل مــــا انع"هــــذا  ــــد مــــن حاوی ق

غوامضـها علـى أربـاب العقـول، متجنبـًا لإلسـهاب وغـث األطنـاب ممیطـًا للقشـر عـن 
  :وقد حّدد اآلمدي مسائل هذا الكتاب وقسمها إلى أربع )٢("…اللباب

في مفهـوم أصـول الفقـه ومبادئـه وموضـوعه وغایاتـه تنـاول : المسألة األولى -
تــه، كمــا بحــث موضــوع فیـه المبــادئ الكالمیــة واللغویــة، وأقســام اللفــظ ودالال

الحقیقـــة والمجـــاز والفعـــل وأقســـامه والحـــرف وأصـــنافه وعـــرض لنشـــأة اللغـــة 
  .وأصلها

فـــي مفهــوم الـــدلیل الشـــرعي وأقســـامه ومــا یتعلـــق بـــه مـــن : المســـألة الثانیـــة -
أحكام، فبحث مسائل شرعیة مختلفـة تخـّص الكتـاب الكـریم والسـنة المطهـرة 

فعــــرض لألمــــر والنهــــي  بالخصــــوص  فبحــــث الخبــــر، والخطــــاب وأقســــامه
وبســط القــول فیهمــا، كمــا تنــاول موضــوع العمــوم والخصــوص وأدلــة التعمــیم 
والتخصـیص، كمـا أســهب القـول فــي اإلطـالق والتقییــد واإلجمـال واإلضــمار 

  .والتأویل
  .في أحكام المجتهدین وأحوال المفتین والمستفتین: المسألة الثالثة -
قعـة بـین الحـدود الموصـلة إلـى المعـاني في الترجیحات الوا: المسألة الرابعة -

المفــردة التصـــّوریة والحــدود الموصـــلة إلــى التصـــدیقات، تحــدث فیهـــا كـــذلك 
 .عن القیاس واالجتهاد

                                                        
  .٧املصدر نفسه، ص )١(
  .٤املصدر نفسه، ص )٢(



- ١٦٨ -  

  :العالمة اللسانیة أنماطھا وأنساقھا الداللیة عند اآلمدي- ٢
مجــاًال واســعًا، تنــاول مــن خاللــه مــا " حكــامإلا"لقــد خصــص اآلمــدي فــي كتابــه 

ـــداللي الحـــدیث بأنمـــاط العالمـــة اللســـانیة مـــن یصـــطلح علـــى تســـ میته فـــي الـــدرس ال
خــالل البنــاء الصــوري منهــا وبنائهــا المفهــومي فبحــث األشــكال التــي تتمظهــر فیهــا 
العالمــة اللســانیة ضــمن نمطیــة تخضــع إلطــراد مفهــومي تحــدده معــاییر لغویــة مــن 

رد یك ممـــا ســـذلـــك تناولـــه للفـــظ المطلـــق واللفـــظ المقیـــد واللفـــظ المجمـــل ومـــا إلـــى ذلـــ
الكالم عنه، كما قدم اآلمـدي تحلـیًال مسـتوفیًا لقضـیة أثارهـا الـدرس اللسـاني الحـدیث 

ونعنـــي بهـــا اعتباطیـــة العالمـــة اللســـانیة، وقـــد  ،ریعلـــى یـــد العـــالم اللغـــوي دي سوســـ
تنـاول ذلــك اآلمــدي فــي إطــار بحثــه حــول نشـأة اللغــة، وقــد أبــان فیــه عــن قــدرة كبیــرة 

اصــة فــي تحدیــده لألنســاق الداللیــة أو العالقــات الداللیــة علــى التصــنیف والتحلیــل خ
التـــي تــــربط الــــدال بمدلولــــه، أو الــــدول ببعضــــها الــــبعض أو المــــدلوالت ممــــا یعــــرف 

  .بالحقول الداللیة

  :أنماط العالمة اللسانیة
مســــلك : یتخــــذ اآلمــــدي فــــي تحدیــــده ألنــــواع العالمــــة اللســــانیة مســــلكین اثنــــین

أمــا المطلــق فعبــارة عــن : "یــین اللفــظ المطلــقصــوري ومســلك مفهــومي یقــول فــي تع
إن . )١("النكــرة فــي ســیاق اإلثبــات أو هــو اللفــظ الــدال علــى مــدلول شــائع فــي جنســه

اللفــظ المطلــق الــذي یغطــي حقــًال مــن األلفــاظ تتحــدد صــورته نحویــًا، فهــو نكــرة فــي 
 هــذا مــن ناحیــة القیــود). فتحریــر رقبــة مؤمنــة: (ســیاق اإلثبــات مــن ذلــك قولــه تعــالى

الشــكلیة، أمـــا مـــن ناحیـــة القیـــود المفهومیـــة فـــاللفظ المطلـــق یـــدل علـــى اشـــتراك غیـــر 
محـــدد فـــي الداللـــة بینـــه وبـــین حقـــل مـــن المـــدلوالت، فاآلمـــدي یأخـــذ فـــي االعتبـــار 
مظهـــرین متكـــاملین لكـــل مـــدلول فـــي الحقـــل المفهـــومي، المظهـــر األول یظهـــر مـــن 

قـة تسـجل مكـان الـدال إال أنهــا خـالل العالقـة الحتمیـة التـي تربطـه بالــدال وهـذه العال
والمظهـر الثـاني یقـوم علـى عالقـة هـذا المـدلول . ال تسمح لنا بتحدیده بكیفیة إیجابیة

كثــرة  ىبكــل المــدلوالت األخــرى داخــل منظومــة العالمــات، فكــل لفظــة یشــار بهــا إلــ
مختلفـة الصــور تغطیهــا صــورة اللفـظ المطلــق، وموقعــه مــن حقـل مدلوالتــه هــو موقــع 

لرئیســي فــي الحقــول الداللیــة كمــا صــنفها علمــاء الداللــة المحــدثون، ویمكــن اللكســیم ا
جــد تقاســیم مشــتركة بــین اللفــظ المطلــق وبــین اللفــظ العــام واللفــظ الكلــي، بحیــث نأن 

المطلــق ، وفــي مقابــل اللفــظ افــي اتســاع مجــال إرجــاع كــل منهــ ایكمــن اإللتقــاء بینهــ
                                                        

  .٣ص. ٣ج -املصدر نفسه )١(
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یـة بحیــث یعـین اللفـظ مرجعـًا محــددًا یـأتي اللفـظ المقیـد وفیــه تتحقـق الوظیفـة اإلرجاع
أولهمـا تعیـین : في عالم األعیـان واألذهـان، وهـذا التعیـین یرتكـز علـى أساسـین اثنـین

) prefixe) (السـابقة(مرجـع واحـد محـدد ال أكثـر وقـد تقـوم  لهـاالتـي  )١(أسماء العلـم
هـذا : اا یترك معـه مجـاًال للـبس مثـل قولنـهبالدور الحاسم في تحدید المرجع تحدیدًا ل

ـــك ـــین . الرجـــل، وهـــذه المـــرأة، وذلـــك المكـــان ومـــا إلـــى ذل وثـــاني األساســـین هـــو التعی
: حیــث یقــول )٢(فــي كتابــه) pierre leriat(بالصــفة وهــذا مــا بحثــه العــالم اللســاني 

خـارج النظـام اللغـوي، (هو عملیة مرتبطـة بـالكالم ترتكـز علـى تعیـین أشـیاء "التعیین 
ســمي اإلرجـــاع الوظیفـــة التعیینیـــة ن، )أو تحلیلیـــةقــد تكـــون حســـیة أو مجــردة، مادیـــة 

وقــد أحصــى . والمرجــع الشــيء المعــین الــذي قــد یكــون شــیئًا مادیــًا أو مفهومــًا مجــرداً 
اآلمــدي طـــرق تقییـــد المطلــق فـــذكر منهـــا التعیــین باســـم العلـــم والتعیــین بصـــفة زائـــدة 

  :وأما المقید فإنه یطلق باعتبارین: "یقول موضحًا ذلك
من األلفاظ الدالة على مدلول معـین كزیـد وعمـرو، وهـذا الرجـل  ما كان: األول

  .ونحوه
مـــا كـــان مــن األلفـــاظ داًال علــى وصـــف مدلولـــه المطلــق بصـــفة زائـــدة : الثــاني

وٕان . علیــه كقولــك دینــار مصــري ودرهــم مكــي، وهــذا النــوع مــن المقیــد
  .كان مطلقًا في جنسه من حیث هو دینار مصري ودرهم مكي

ســبة إلــى مطلــق الــدینار والــدرهم فهــو مطلــق مــن وجــه ومقیــد غیـر أنــه مقیــد بالن
ــًا بــین اللفــظ المطلــق . )٣("مــن وجــه وفــي هــذا الموضــع یجــري اآلمــدي تقاطعــًا تمییزی

واللفظ المقید، فالمطلق قد تضیق دالالته فیضـحي مقیـدًا إال أن اللفـظ المقیـد قـد یقـع 
تــي ســاقها آنفــًا، وال یأخــذ بــین اإلطــالق والتقییــد كمــا بــین ذلــك اآلمــدي مــن األمثلــة ال

ـــة صـــاحب اإل حكـــام مفهـــوم اإلطـــالق أو التقییـــد قاصـــرًا إیـــاه علـــى الصـــیغة المعجمی
فحســب، بــل ویتناولــه فــي ســیاقات التركیــب المختلفــة ولــذلك یطــرح إشــكاالت نوعیــة 
منهـا إذا وجــدت جملتــان قـد ورد فــي إحــداهما لفـظ مطلــق وفــي الثانیـة لفــظ مقیــد مــن 

  .لحاق المطلق بالمقید أو العكس؟جنس واحد، هل یجوز إ
یســتند اآلمــدي فــي حــل هــذا اإلشــكال علــى اتحــاد الســبب واختالفــه بــین جملــة 
اإلطـالق وجملـة التقییـد، فـإذا اتحـد السـبب كـان اإللحـاق وٕاذا اختلـف السـبب فــالنظر 

  .إلى العلة الموجبة لإللحاق وٕاال ال یلحق مطلق بمقید
                                                        

  .٤٢ص: الدال واملدلول: انظر فعل مباحث علم الداللة احلديث )١(
)٢( Semantique descriptive, p65-66.  
  .٤ص .٣ج. حكام يف أصول األحكاماإل )٣(
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د السبب واختالفه فـإذا اتحـد السـبب فـال العهدة على اتحا: "یشرح ذلك في قوله
ثــم جــاء " اعتقــوا رقبــة: "الظهــارفــي خــالف فــي إلحــاق المطلــق بالمقیــد كمــا لــو جــاء 

أمــــا إذا اختلــــف الســــبب فــــالنظر حینئــــٍذ إلــــى العلــــة الموجبــــة ". اعتقــــوا رقبــــة مؤمنــــة"
: وٕاال فـــال ینـــزل المطلـــق منزلـــة المقیـــد كمـــا لـــو جـــاء فـــي اإلظهـــار قـــولهم قلإللحـــا

إن مــا أثــاره اآلمــدي فــي . )١(فتحریــر رقبــة مؤمنــة: "وفــي القتــل الخطــأ" حریــر رقبــةفت"
فـي ) j. Lyons) (لیـونز(موضـوع اللفـظ المطلـق یمكـن فهمـه علـى ضـوء مـا حـدده 

  .)٢(Referenceواإلرجاع  denotationمناقشة العالقة بین التعیین 
ـــر م ـــًا مفتوحـــًا وغی ـــًال معجمی ـــق یحـــدد حق ـــإذا كـــان اللفـــظ المطل ـــإن ف حصـــور، ف

التعیــین هــو العالقــة القائمــة بــین وحــدة معجمیــة ومــا تعینــه خــارج النظــام اللغــوي مــن 
فإنهـا تشـرف علـى ) رجـل(أشیاء أو أشخاص أو غیر ذلـك، ولنسـق لـذلك مثـل كلمـة 

حقل غیر محصور من جـنس معـین لـه سـمات وممیـزات مخصوصـة وٕاذا كـان لكـل 
یق الوحـدة یاإلرجـاع مـرتبط أساسـًا بتسـ كلمة تعیینها فإن ذلـك یحـدد إرجاعهـا، إال أن

المعجمیة وهذا ما یكاد یكون سمة عامة عند اآلمـدي الـذي یأخـذ الصـیغة المعجمیـة 
  .غالبًا، داخل سیاقات مختلفة ألن ذلك هو التعیین األساسي لداللتها

إذا ورد لفظ دال على معنیین أو أكثر ویتعین كالهمـا عنـد إطالقـه، فهـو اللفـظ 
ــاللفظ المجمــل، المشــترك ویــدخ ل فــي بــاب المشــترك اللفظــي، أو مــا ســماه اآلمــدي ب

ـــى : "یقـــول فـــي تعریفـــه المجمـــل مالـــه داللـــة علـــى أحـــد أمـــرین ال مزیـــة ألحـــدهما عل
ل، یرتكـز أساسـًا علـى المـدلول المتعــدد اوهـذا التصـنیف للـدو . )٣("اآلخـر بالنسـبة إلیـه

هذا اللفـظ فـي سـیاق عـام لـم لشمس ولمورد الماء، وٕاذا ورد لللذهب و : العین: كقولهم
یطــرح فــي هــذا " العــین"فلفــظ ". رأیــت العــین: "یتعــین أحــد هــذه المــدلوالت مثــل قولنــا

السیاق إشكاًال داللیًا وهو ما رصده اآلمـدي فـي تسـجیل ذلـك التـردد فـي إنـزال اللفـظ 
على أحد المدلولین بسبب التردد في عود الضـمیر، أو بسـبب تـردد اللفـظ بـین جمـع 

وجمــع الصـفات أو بســبب الوقـف واالبتــداء أو بسـبب تــردد الصـفة أو تــردد  األجـزاء،
ل مــا علمــه كــ: "اللفــظ بــین مجازاتــه المتعــددة عنــد تعــذر حملــه علــى حقیقتــه فقولــك

متــردد بـین العــود إلــى الفقیـه أو مــا علمــه ) هــو(فــإن الضـمیر "الفقیـه فهــو كمـا علمــه 
لتـــــي أثارهـــــا علمـــــاء الداللـــــة الفقیـــــه، وتعـــــدد هـــــذه القضـــــایا اللغویـــــة مـــــن المســـــائل ا

                                                        
  .٥ص.٣ج. املصدر السابق )١(
سنة  ١٨/١٩جملة الفكر املعاصر، عدد  -)جوزيف شرمي. د( -يف علم الداللة التعيني والتضمني–انظر  )٢(

  .٧٣-٧٢ص. ١٩٨٢
  .١٠، ص٣حكام يف أصول األحكام، جاإل )٣(
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إختیــار مفهــوم مالئــم مــن : "المحــدثون، یســجل ذلــك الــدكتور الفاســي الفهــري فیقــول
بـین الئحـة المفــاهیم التـي یعبــر عنهـا اللفـظ المشــترك یتطلـب مجهــودًا معرفیـًا خاصــًا 

ولكــن كیــف یرفــع اللــبس الــداللي ویتعــین مفهــوم واحــد  )١(ویتســبب أحیانــًا فــي أخطــاء
فـي المثـال ) العـین(فاهیم التي یحتوي علیها المعجم الذهني، حول لفـظ من جملة الم

واألصــل فــي كــل مــا یتبــادر إلــى الفهــم أن یكــون حقیقــة إمــا : "الســابق یقــول اآلمــدي
واإلجمـــال منتـــف بكـــل واحـــد منهمـــا ولهـــذا : بالوضـــع األصـــلي أو بعـــرف االســـتعمال

إلـى الفهـم ذوات  المتبـادركـان لمـا " رأیـت دابـة: "كان اإلجمال منتفیًا عند قول القائـل
فاآلمــدي یحــدد  )٢("األربـع بعــرف االســتعمال وٕان كــان علــى خــالف الوضــع األصــلي

منفذین لتعیین مفهوم مالئم من جملـة الئحـة مـن المـدلوالت یختزنهـا المعجـم الـذهني 
الوضـع األصـلي وحقیقــة اللفـظ أمـا الثـاني هــو عـرف االسـتعمال، إذ اللفـظ قــد : وهمـا

لســیاق اللغــوي وقوعــًا خاصــًا، ألنــه أضــحى بــؤرة لتجمیــع كــل حیثیــات اكتســب عبــر ا
  .المقام الذي یستعمل فیه

ـــبس عـــن اللفـــظ المجمـــل  ـــدكتور الفاســـي الفهـــري محـــددًا طـــرق رفـــع الل یقـــول ال
لتبـاس عـن طریـق السـیاق اللغـوي المباشـر أو ویقـع رفـع اإل: "وتعیین مـدلول واحـد لـه

یـه التواصـل أي كــل مصـادر المعلومــات السـیاق الخطـابي أو الوضــع الـذي یحــدث ف
الصــــیغة المعجمیــــة، أو بــــالنظر إلــــى  تســــییقولكــــن رغــــم . )٣("المتـــوفرة لرفــــع اللــــبس

إطارهــا التواصــلي، فــإن اللــبس قــد ال یرفــع وهــذا مــا كــان یشــكل نقطــة الخــالف بــین 
جمهــور علمــاء األصــول فــي تأویــل النصــوص القرآنیــة المتشــابهة التــي یحمــل فیهــا 

ن مـدلول واحـد، ولـذلك دأب علمـاء الداللـة المحـدثون یبلـورون مشـروعًا اللفظ أكثر م
یقضـي بــأن یكـون لكــل لفـظ معنــى نـواة، وذلــك بـالرجوع إلــى حقیقـة الوضــع األصــلي 
الذي أنتج فیه تعدد المدلوالت حول الدال الواحد، ولـذلك نـرى اآلمـدي یسـوق الشـاهد 

ـــل اللفـــظ المشـــترك، ففـــي قولـــه تعـــالى لمطلقـــات یتربصـــن بأنفســـهن وا: (ویردفـــه بتأوی
ـــك : یقـــول العلمـــاء). ثالثـــة قـــروء القـــرء هـــو الحـــیض أو الطهـــر، وقـــد ترتـــب عـــن ذل

اخــتالف بـین علمـاء األصـول محــل ) القـرء(االخـتالف فـي تحدیـد مــدلول واحـد للفـظ 
ــدة ومــع ذلــك َعــّد بعــض اللغــویین المحــدثین . تحدیــد مــدة مكــوث المــرأة المطلقــة معّت

ــیًال علــى حیویــة اللغــة، ألن اللفــظ أحــادي المــدلول قــد دد مفــاهیم اللفــظ الواعــت حــد دل
وعلیــه یكــون تعــدد المعــاني : "یرهــق الجهــد الــذاكري، یقــول الــدكتور الفاســي فــي ذلــك

                                                        
  .٣٧٢ص. ج. اللسانيات واللغة العربية )١(
  .حكام يف أصول األحكاماإل )٢(

  .٣٧٢ات واللغة العربية، صاللساني (٣)
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ــــة  ــــف یمكــــن أن ننــــادي بتركــــه لفائــــدة أحادی ــــة اللغــــة ورواجهــــا فكی دلــــیًال علــــى حیوی
اللغـة والقضـاء علـى المعنى؟ علمًا بأن أحادیة المعنى ال یمكن أن تقوم إال بتحجیـر 

كــــذلك بــــأن المجــــاز والســــیاق یعرضــــان اللفــــظ للتوســــع  حركیتهــــا، أي قتلهــــا، وعلمــــاً 
وعمومـًا فـإن لتعیـین المـدلول الرئیسـي للفـظ المجمـل أو المشـترك، هـو فـي . )١("الدائم

حاجـة إلـى مزیــد مـن الـوعي اللغــوي بحیـث ال یلــزم مـن تحدیـد مدلولــه النـواة، تعطیــل 
خــل النظــام اللغــوي التــي هــي طبیعــة كــل عناصــر اللغــات التــي لمطاطیــة األلفــاظ دا

تنــزع نحــو التجــدد والتغیــر والتكیــف مــع األوضــاع المســتجدة، وٕان كــان الغالــب مــن 
ومــن جهـة ثانیــة فـإن محاولــة إثــارة . العناصـر اللغویــة هـي المفیــدة لمـدلول واحــد نـواة

أهمیـة اآللیـات قضایا تخص الداللـة مـن قبـل اآلمـدي، تؤخـذ علـى أنهـا وعـي لغـوي ب
الذاتیة للجملة العربیة، معتمدًا فـي ذلـك سـبیل تفكیـك عناصـرها، والوقـوف علـى بـؤرة 
ـــوانین  ـــك قصـــد اســـتنباط قواعـــد عامـــة تصـــلح ألن تكـــون ق ـــداللي فیهـــا، وذل الفعـــل ال

  .مطردة، لفهم كل الجمل وٕامكانیة إعادة الكتابة
بصــیغ التوضــیح  إن اإلشــكال الــداللي الــذي یكتنــف الســیاق اللغــوي یمكــن حلــه

وهـــو ال یخـــرج فـــي ". البیـــان"والتأویـــل، تلـــك الصـــیغ أطلـــق علیهـــا اآلمـــدي مصـــطلح 
  .مفهومه عن الدلیل الذي یفضي إلى العلم أو الظن

أمــا البیــان فــاعلم أنــه  لمــا كــان متعلقــًا بــالتعریف ": البیــان"یقــول اآلمــدي معرفــًا 
قـف علـى الـدلیل، والـدلیل واإلعالم بما لـیس بمعـروف وال معلـوم، وكـان ذلـك ممـا یتو 

الـدلیل ولـم یخـرج البیـان عـن  عـنمرشد إلى المطلـوب وهـو العلـم أو الظـن الحاصـل 
ورغـم أن الـدلیل ال یوصـل إلـى . )٢("المطلوب الحاصل من الـدلیلو التعریف، والدلیل 

العلم الیقیني بل إلى الظـن، یبقـى فـي عـرف اآلمـدي بیانـًا، ألنـه یعتقـد أن الظـن هـو 
مطلــوب خبــري یترتــب علیــه داللــة خاصــة لیســت هــي بالتأكیــد داللــة فــي حــد ذاتــه 

القطع والیقین، وللبیان صیغ متعددة قد تكـون حسـیة أو عقلیـة أو شـرعیة أو عرفیـة، 
ویعـم ) …(فحد البیـان مـا هـو حـد الـدلیل: "بل إن السكوت یعد بیانًا إذ یقول اآلمدي

أو  حسـیاً سـواء كـان عقلیـًا أو ذلك كل ما یقـال لـه دلیـل كـان مفیـدًا للقطـع أو الظـن و 
فـــإذا  )٣(".إلـــى غیـــر ذلـــك"شــرعیًا أو عرفیـــًا أو قـــوًال أو ســـكوتًا أو فعـــًال أو تـــرك فعـــل 

اتضـح مفهـوم البیــان وصـیغته التــي قـد تكــون صـیغًا لغویــة أو غیـر لغویــة، فهـل كــل 
سیاق لغوي في حاجة إلـى بیـان أم أن هنـاك سـیاقات مخصوصـة لـذلك؟ إن السـیاق 

                                                        
  .٣٧٤املرجع السابق، ص )١(
  .٢٥، ص٣حكام يف أصول األحكام، جاإل )٢(
  .٢٦، ص٣املصدر السابق ج )٣(
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یخلــو إمــا أن یكــون واضــح الداللــة، أو حــد المعنــى، معــین المــدلول، فهــو اللغــوي ال 
فــي طبیعتــه التركیبیــة والداللیــة مبــیَّن، أو یكــون الســیاق اللغــوي مجمــل المعنــى، عــام 
اللفــظ، مطلــق الداللــة فهـــو یحتــاج إلظهــار داللتــه وتعیینهـــا إلــى صــیغ البیــان، وقـــد 

تحـت مصـطلح التأویـل الـذي ُعـّد فـي الـدرس اللغـوي الحـدیث " البیان"ُبحث موضوع 
فیمــا یجعــل منظومــات الرمــوز مؤسســة بالنســبة للمــتكلم  يالبحــث فــي لغــة اللغــات، أ

والمخاطــب، للكاتــب والقــارئ، والتأســیس هنــا یعنــي إقامــة الــروابط الطبیعیــة والبیئیــة 
إن ذلـك الــنص . )١("ربولــوجي وذاتـيثبـین الخطـاب وسـیاقه الحیــوي مـن اجتمـاعي وان

تأویل لمنظومات رموزه، وكشف القنـاع عـن سـیاقه الحیـوي أو إلى بیان  الذي یحتاج
الذي یحتوي علـى بـؤرة فاعلـة فـي تركیبـه تعّطـل مفهـوم داللتـه " المبیَّن"سماه اآلمدي 

ویـــراد بــه مـــا كـــان مـــن . وأمـــا المبـــیَّن فقــد یطلـــق: "الكلیــة یقـــول اآلمـــدي شــارحًا ذلـــك
قـــد یـــراد بـــه مـــا كـــان محتاجـــًا إلـــى المســـتغني بنفســـه عـــن بیـــان، و  ئدتـــالخطـــاب المب

البیــان وقــد ورد علیــه بیانــه، وذلــك كــاللفظ المجمــل إذا بــّین المــراد منــه، والعــام بعــد 
التخصــیص والمطلــق بعــد التقییــد والفعــل إذا اقترنــت بــه مــا یــدل علــى الوجــه الــذي 

ولعــل أهــم كاتــب خــص البیــان بشــرح مســتوف لجوانبــه  )٢("قصــد منــه إلــى غیــر ذلــك
الـذي عـاش فـي حـدود القـرن الثـاني الهجـري، یقـول الجـاحظ " الجـاحظ" هـو بـال ریـب
والبیان اسم جامع لكـل شـيء كشـف لـك قنـاع المعنـى وهتـك الحجـاب : "معرفًا البیان

دون الضمیر، حتى یفضي السامع إلى حقیقته ویهجم على محصـوله كائنـًا مـا كـان 
ایــة التـي یجــري إلیهــا ذلـك البیــان، ومـن أي جــنس كـان الــدلیل، ألن مــدار األمـر والغ

القائـل والسـامع، إنمـا هـو الفهـم واإلفهـام، فـأي شـيء بلغـت اإلفهـام، وأوضـحت علـى 
والظـــاهر أن اآلمـــدي قـــد حصـــل . )٣("المعنـــى، فـــذلك هـــو البیـــان فـــي ذلـــك الموضـــع

مفهوم البیان من تعریف الجاحظ ذلك أنه لـیس هنـاك كبیـر اخـتالف بـین التعـریفین، 
بیــان مــن الجــاحظ ذلــك لربطــه بــین البیــان كــأداة لتأویــل إال أن اآلمــدي كــان أعمــق 

ـــم والظـــن  ـــداللتي العل ـــان ل ـــه، وعمـــوم مصـــطلح البی الداللـــة، ووضـــوح المـــدلول وتعیین
معــًا، ألن حاصــل البیــان قــد یكــون علمــًا وقــد یكــون ظنــًا، أمــا الجــاحظ فالغایــة عنــده 

بــــین  مـــن البیــــان هـــو الفهــــم واإلفهــــام بـــأي شــــيء حصـــل ذلــــك، ولعــــل مـــرد التبــــاین
العالمین إلى مادة تطبیق كل منهما، فاآلمدي إذا كـان قـد اتخـذ مـن نصـوص القـرآن 
واألحادیــث الشــریفة مــادة لتطبیقاتــه اللغویــة والســتنباط القواعــد والســنن المطــردة فــي 
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كـــل خطـــاب لغـــوي عربـــي، فـــإن الجـــاحظ یكـــاد یقصـــر مفاهیمـــه اللغویـــة علـــى كـــالم 
حقیـق غایـة الفهـم واإلفهـام مـن الخطـاب العرب وما فیه من عّي وفصیح، وضرورة ت

اللغــوي، علــى نقــیض اآلمــدي، واألصــولیین بصــفة عامــة، الــذین تعــارفوا علــى وجــود 
  .الداللة القطعیة والداللة الظنیة: دالالت مختلفة منها

إن المبــیَّن یتفــاوت إجمالــه وٕایهامــه، فهــو لــیس علــى درجــة واحــدة، وتبعــًا لــذلك 
بــیَّن ولقــد أوضــح اآلمــدي هــذه المســألة وأظهــر أن فــإن البیــان وجــب أن یجــانس الم

إمــا أن یكــون أقــوى داللــة مــن المبــیَّن أو أدنــى : البیــان ال یخلــو مــن أحــد المظهــرین
إن كـــان المبـــیَّن : "داللــة منـــه، إمـــا أن یتســـاویا فــي ذلـــك فهـــو ممتنـــع یقــول فـــي ذلـــك

امـــًا أو مجمـــًال، كفـــى فـــي تعیـــین أحـــد احتمالیـــه أدنـــى مـــا یفیـــد التـــرجیح وٕان كـــان ع
مطلقــًا، فالبــد وأن یكــون المخصــص والمقیــد فــي داللتــه أقــوى مــن داللــة العــام علــى 

فالبیــان یكــون أدنــى مــن . )١("صــورة التخصــیص وداللــة المطلــق علــى صــورة التقییــد
المبــّین إذا كــان المبــّین مجمــًال وذلــك فــي تحدیــد أحــد مدلوالتــه مــن ضــمن الئحــة قــد 

لمبـّین مطلقـًا فالبیـان یكـون أقـوى منـه فـي الداللـة تطول من المدلوالت، أمـا إذا كـان ا
إن هـذا . على التقییـد وٕاذا كـان المبـّین عامـًا كـذلك فـي داللـة البیـان عـن التخصـیص

التــدقیق فــي رفــع العمــوم المطلــق أو اإلجمــال القــائم فــي داللــة الخطــاب اللغــوي یــدل 
شـاملة بنـاء على عمق التحلیـل الـذي وسـم تفكیـر اآلمـدي بسـعیه إلـى تأسـیس قواعـد 

علــى مالحظــات تشــمل البنیــة اللســانیة وعالقتهــا بالبنیــة الداللیــة، ومــا یجــب التنبیــه 
ـــه دائمـــًا فـــي أي تحلیـــل لســـاني لبنیـــة الجملـــة أو  ـــه هـــو أن اآلمـــدي یجعـــل غایت علی
ـــه فـــي منظومـــة االتصـــال  ـــة ألنهـــا مـــدار األمـــر كل ـــة الدالل الـــنص، هـــو طبیعـــة وهیئ

  .واإلبالغ
یــان حاجــة ال تعــود إلــى ذات المــتكلم فحســب بــل إلــى إلــى ب" اللغــة"إن حاجــة 

ولـذلك عـد اآلمـدي الخطـاب المجمـل غیـر . قدرة المتلقي على تفكیك رسالة الخطاب
یقــــول . صـــالح للتواصـــل واإلبـــالغ ألنــــه بمثابـــة لغـــة تخـــص المــــتكلم أنشـــأها بنفســـه

ـــه : "اآلمـــدي فـــي ذلـــك ـــذي ال یعـــرف ل ـــاللفظ المجمـــل ال ـــین الخطـــاب ب ـــه ال فـــرق ب إن
ول مــن غیــر بیــان، وبــین الخطــاب بلغــة یضــعها المخاطــب مــع نفســه مــن غیــر مــدل
ثم إن غایة الخطاب هو إیصال داللة الرسـالة إلـى المتلقـي وبـذلك تحصـل . )٢("بیان

الفائـدة مـن اإلبـالغ، أمـا وأن یتـرك الخطـاب المجمـل دون بیـان فسـماه اآلمـدي لغـوًا، 
د إبالغهـــم بـــذلك، وقـــد حـــّدد ألنـــه قصـــور عـــن نقـــل المـــدركات الذهنیـــة إلـــى مـــن نریـــ

                                                        
  .٣١، ص٣حكام يف أصول األحكام، جاإل )١(
  .٤٥ص ٣ج: املصدر السابق )٢(
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العلمـاء القـول الشـارح لغایـة إفـادة المخاطـب بتصـور مفـرد أو لتمییـز متشـابه، حملــوا 
  )١(.الباث تبعة الشرح والتعریف

إن حصــول الفائــدة مــن الخطــاب متعلقــة بتحقیــق الفهــم مــن خــالل المضـــمون 
ئــدة وكــان الــداللي المحمــول فــي ســیاق الخطــاب، أمــا إذا تعــذر الفهــم لــم تحصــل الفا

إنمـــا المقصــــود مـــن الخطــــاب إنمـــا هــــو : "الخطـــاب لغـــوًا یقــــول اآلمـــدي مبینــــًا ذلـــك
مل الذي ال یعرف مدلوله من غیر بیان لـه فـي الحـال ال یحصـل منـه جالتفاهم، والم

  .)٢(.التفاهم، فال یكون مفیدًا وماال فائدة فیه ال تحسن المخاطبة به لكونه لغواً 
وهـــو اللفـــظ " اللفـــظ الظـــاهر"ســـماه  اً ظ، قســـمإن مـــن تقســـیمات اآلمـــدي لأللفـــا

كشف الداللـة وهـو الـدال داللـة حقیقیـة أصـلیة، أو جعَلـه العـرف نالواضح المعنى الم
اللفـظ الظــاهر : "اللغـوي ذا داللـة أصــلیة راجحـة یقـول اآلمــدي فـي تعریفـه لهــذا اللفـظ

. )٣(وحـاً ما دل على المعنى بالوضع األصلي أو العرفي، ویحتمـل غیـره احتمـاًال مرج
ــة اللفــظ الظــاهر مفتوحــة علــى التأویــل المرجــوح بــدلیل، وبــالنظر إلــى داللــة  إن دالل
الظــاهر األصــلیة أو العرفیــة، یتــأرجح اللفــظ بینهمــا مــع احتمالــه الداللــة علــى معنــى 
آخر یسنده دلیـل، ویتمصـرف اللفـظ إلـى مدلولـه غیـر الظـاهر بتأویـل مقبـول، یتـراوح 

عــة اللفــظ، ویضــطلع بالتأویــل متلــق مثــالي لــه القــدرة بـین القــوة والضــعف بحســب طبی
ــًا مــن تحدیــد  ــة العمیقــة متمكن علــى تفكیــك بنیــة الخطــاب، والوقــوف علــى بنیــة الدالل
طبیعــة الظــاهر مــن األلفــاظ، ومــا یناســبه مــن التأویــل قــوة أو ضــعفًا ومــا یوافقــه مــن 

للفقــــراء إنمــــا الصــــدقات : (ففــــي قولــــه تعــــالى. الــــدلیل الكاشــــف عــــن مدلولــــه الــــراجح
ـــى الـــبعض مـــن " الفقـــراء"فلفـــظ ) والمســـاكین ـــه هـــو االقتصـــار عل لفـــظ ظـــاهر، وتأویل

الفقراء دون الكل، ألن الهدف هو رفـع حاجـة هـؤالء الـبعض فـي تـوفیر الصـدقة لهـم 
إن اللفـــظ الظـــاهر ال یحـــّول مـــن مدلولـــه ". المســـاكین"وكـــذلك األمـــر بالنســـبة للفـــظ 

اق لغـوي، ویعنـي ذلـك أن اللفـظ قـد اكتســب بوجـود قرینـة صـارفة إال إذا كـان فـي ســی
دالالت هامشیة إضافیة عن مدلوله، وهو مـا تـنص علیـه المباحـث اللسـانیة الحدیثـة 

فـاللفظ الظـاهر علـى أسـاس . )٤(التي تجمع أن ال معنى للكلمـة خـارج سـیاقها اللغـوي
ن ذلك، ال یتوقف فهم المـراد منـه علـى أمـر خـارجي وٕانمـا الداللـة المقصـودة تـأتي مـ

ســــیاقه، ویبقــــى فــــي أمــــر اســــتجابة المتلقــــي للخطــــاب المتضــــمن لصــــیغ مــــن اللفــــظ 

                                                        
  .٦٢ص. ضوابط املعرفة وأصول اإلستدالل واملناظرةحبنكة امليداين عبد الرمحن حسن  )١(
  ٥٢، ص٣حكام يف أصول األحكام، جاإل )٢(
  .٥٢ص. ٣املصدر السابق، ج )٣(
)٤( Element de linguistique generale, Andre Martine, P.65..  
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الظــاهر أن یكــون علــى وعــي أن األصــل فــي اللفــظ عــدم صــرفه عــن ظــاهر إال إذا 
ــه التأویــل وٕارادة معنــاه غیــر الحقیقــي، مــن ذلــك إذا  اقتضــى ذلــك دلیــل راجــع باحتمال

 اً مجـــازي، وٕاذا كـــان عامــــكـــان اللفـــظ الظـــاهر حقیقـــة یحتمـــل أن یـــراد بـــه المعنـــى ال
یحتمل التخصیص، وٕاذا كان مطلقًا یحتمل التقییـد وغیـر ذلـك مـن وجـوه التأویـل فـي 

  .حقل أصول الفقه
إنما هو حري بأن یشار إلیـه بعـد هـذه التفریعـات لحقـل األدلـة اللغویـة، أن هـذا 

ـــ ـــة، إذ بل ـــة الداللی غ اإلنجـــاز یعـــد كســـبًا مرحلیـــًا فـــي مســـار التحـــّول المنهجـــي للنظری
اآلمــدي الغایـــة فـــي وضــع الحـــدود وحصـــر المفارقـــات الداللیــة القائمـــة علـــى أســـاس 
ســبر عمیــق لبنیــة الخطــاب الســكتناه حقیقــة البنیــة الداللیــة، إذ الوصــول إلــى حصــر 
سمات تمییزیة بین خطاب وآخر یدل على أنـه ثمـة إمكانیـة منهجیـة، إلرسـاء قواعـد 

حـــداث الكالمیـــة بـــالوقوف علـــى مـــا لضـــبط آلیـــات األ دو نموذجـــًا متكـــامالً غـــعلمیــة ت
یشــكل نســقها الســیاقي العــام الــذي ینــتظم العناصــر اللســانیة فــي الخطــاب اإلبالغــي 

هـو مبحثـه فـي المفاضـلة " اإلحكام"إن ما أنهى اآلمدي به كتابه . على وجه التحدید
بین التعـاریف الموصـلة إلـى كشـف المعنـى عـن المبـیَّن باعتمـاد معـاییر موضـوعیة، 

قـــاییس التـــي تعطـــي للحـــد المعــرف صـــفة الشـــمولیة المقرونـــة بـــالعمق فـــي ضــمن الم
مشـــــتمًال علـــــى ألفـــــاظ صـــــریحة ناصـــــة علـــــى الغـــــرض : "التعریــــف أن یكـــــون الحـــــد

ـــــة وال اضـــــطراب وال  ـــــوب مـــــن غیـــــر تجـــــوز وال اســـــتعارة وال اشـــــتراك وال غراب المطل
) …(بــل أن یكــون الحــد مشــاكًال للمعــرف بطریــق المطابقــة أو التضـــمن " مالزمــة،

الخلـــل واالضـــطراب، ولتحقیقـــه لغایـــة  عـــنفهــو أولـــى لكونـــه أقـــرب مـــن الفهـــم وأبعــد 
إن القیمـة التفسـیریة للتعریـف، . )١(اإلبالغ وهو حصول اإلفهام بال زیـادة وال نقصـان

تستمد بعدها الداللي مـن الحـد المعـرف حتـى یغـدو التعریـف والمعـرف، ثنائیـة ترسـم 
لمعنـــى، لكنـــه امتـــداد یحـــتفظ بـــنفس متصـــورات مجـــاًال داللیـــًا یحصـــل فیـــه امتـــداد ا

الخطاب الذاتیة مع تحول حتمي في النسق البنیوي للمداخل المعجمیـة، التـي تشـكل 
  .الخطاب المطلوب تفسیره وتأویله

إن الغـــــرض المتــــــوخى مــــــن إدراج الحــــــدود الموصـــــلة إلــــــى المعــــــاني المفــــــردة 
أســیس رؤیــة نظریــة التصــوریة ضــمن االهتمــام الــداللي عنــد اآلمــدي، هــو محاولــة ت

قادرة على إیجاد كـل التفسـیرات لمسـتویات الخطـاب، فیغـدو بـذلك اآلمـدي بمرتكزاتـه 
المعرفیــة حــول اللســان العربــي، أحــد المؤسســین لنظریــة لســانیة تخــص اللغــة العربیــة 
التـــي تأخـــذ فـــي ثنائیـــة متالزمـــة، كـــل حیثیـــات اإلنتـــاج اللغـــوي بـــدءًا بماهیـــة الحـــدث 

                                                        
  ٢٨٢، ص٤انظر اإلحكام يف أصول األحكام، ج (١)
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لــــى فاعــــل الداللــــة وقدراتــــه الذاتیــــة الكامنــــة وانتهــــاء عنــــد متلقــــي الــــداللي، وانتقــــاًال إ
الرسالة اإلبالغیة وموقعه النفسي واالجتماعي والثقافي، هـذه الثنائیـة المتالزمـة التـي 
نلخصها في مباحث اآلمدي، طرفهـا الجانـب المعرفـي النظـري الـذي یؤسـس لنظریـة 

ابیــــة وســـننه فــــي اإلبــــالغ، غالبـــه الــــنص القرآنــــي بأنظمتـــه الخط -لغویـــة منطلقاتهــــا
وطرفهـا اآلخـر التطبیــق اإلجرائـي الـذي یســعى إلـى إخـراج القاعــدة اللغویـة مـن حیــز 
. التنظــیم والتجریــد إلــى حیــز التطبیــق والتمثیــل، أو مــن حیــز القــوة إلــى حیــز الفعــل

أهمیـــة الضـــوابط الحاصـــرة النتظـــام العناصـــر اللســـانیة الدالـــة فـــي  ىومـــن هنـــا تتبـــد
ــــ ــــیس علــــى درجــــة واحــــدة مــــن وضــــوح اإلحالــــة ا ىالخطــــاب، فنلق لســــیاق اللغــــوي ل

قــد یتعطــل اإلرجــاع لوجــود خلــل فــي مــتن الخطــاب فتتحــدد الــدالالت ذ المرجعیــة، إّ 
ـــاء عناصـــر اســـتبدال تلغـــي عناصـــر الخطـــاب  ببـــروز المجـــال المرجعـــي وذلـــك بانتق
ا اآلخــر، أو تقــوم بكتابتهــا بــنمط مغــایر ألنهــا قُصــرت عــن إیصــال الداللــة، وذلــك مــ

  …أفاض اآلمدي الحدیث حوله في مجال البیان والتأویل والتعریف

  :اعتباطیة الدلیل اللساني- ٣
 یتنــاول اآلمــدي قضــیة لغویــة كانــت" مبــدأ اللغــات وطــرق معرفتهــا"فــي مبحــث 

دل كبیر بین العلماء في عصـره، بـل وفـي تـاریخ البشـریة الطویـل، وقـد أعیـد جمدار 
نانـــد دي سوســـیر فـــي العصـــر الحـــدیث، وهـــي تنـــاول هـــذه القضـــیة مـــع اللغـــوي فردی

قضیة عالقة الدال بمدلوله، أو االسم بمسـماه هـل تعـود إلـى مناسـبة طبیعیـة أم هـي 
غیــر معلَّلــة؟ انبثقــت عــن هــذا الموضــوع مواضــیع فرعیــة أبــرزت مــن خاللهــا جوانــب 
مهمــة فـــي اللغــة، وقـــد ذهــب دي سوســـیر إلـــى اعتبــار العالقـــة بــین الـــدال والمـــدلول 

ــــه عالقــــة ا ــــة مــــن بنیت ــــاه وقیمتــــه الداللی ــــة، ألن الــــدال ال یســــتمد معن ــــة، كیفی عتباطی
الــــدلیل "وقــــد جمــــع سویســــر الــــدال والمــــدلول فــــي مصــــطلح واحــــد ســــماه . الصــــوتیة
  .)١()Le signe l,inguistique. (اللساني

العلمـــاء   /أولـــه آلراء/أمـــا اآلمـــدي فقـــد ســـار علـــى مـــنهج علمـــي، عـــرض فـــي 
دال والمـــدلول، وَســـاق أدلـــتهم فـــي ذلـــك، مـــنهم المعتزلـــة حــول مســـألة العالقـــة بـــین الـــ

الـــذین اعتبـــروا العالقـــة بـــین الـــدال والمـــدلول عالقـــة طبیعیـــة أي لیســـت اعتباطیــــة، 
یقــــول . فالمـــدلول فـــي رأیهــــم یســـتدعي داًال یناســــبه ویشـــاكله وال یســــتدعي داًال آخـــر

إلــى ذلــك، ذهــب أربــاب علـم التكســیر وبعــض المعتزلــة : "اآلمـدي عارضــًا هــذا الــرأي
ـــة، لمـــا كـــان  ـــم یكـــن بـــین اللفـــظ ومعنـــاه مناســـبة طبیعی ـــى أنـــه لـــو ل مصـــیرًا مـــنهم إل

                                                        
  .٤٢ص. انظر فصل الدال واملدلول يف املباحث الداللية احلديثة )١(
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ویـــرى اآلمـــدي غیـــر مـــا رآه . اختصـــاص ذلـــك المعنـــى بـــذلك اللفـــظ أولـــى مـــن غیـــره
ـــي اســـتند علیهـــا  ـــة الت ـــر العل المعتزلـــة، ومـــن ذهـــب مـــذهبهم مـــن العلمـــاء، إذ ال یعتب

یل اللســاني قویــة، ذلــك أن الوضــع األول المعتزلــة وغیــرهم فــي القــول باعتباطیــة الــدل
ـــاه كـــان یمكـــن أن یختـــار لفظـــًا آخـــر أو نقیضـــه، بـــدلیل وجـــود  ـــط اللفـــظ بمعن لمـــا رب
المشــترك اللفظــي فــي اللغــة كلفــظ الجــون الــذي یــدل علــى اللــون األبــیض واألســود، 
ولفظ القرء الذي یعني الحیض والطهر وغیرهـا مـن األلفـاظ، فـال مناسـبة طبیعـة بـین 

ــــــدلیل اللســــــاني، وٕانمــــــا اتصــــــل الــــــدال بمدلولــــــه لغــــــرض مــــــن األغــــــراض طرفــــــي ا ل
ــــة ــــة ذاتی ــــك. المخصوصــــة ولیســــت لعل ــــول اآلمــــدي موضــــحًا ذل ــــم أن : "یق ــــا نعل فإنن

ضـع فـي ابتـداء الوضـع، لــو وضـع لفـظ الوجـود علــى العـدم والعـدم علـى الوجــود، االو 
م واســم كـــل ضـــد علــى مقابلـــه لمـــا كـــان ممتنعــًا كیـــف وقـــد وضـــع ذلــك كمـــا فـــي اســـ

الجون والقرء، ونحوه، واإلسم الواحد ال یكون مناسبًا لطبیعـة الشـيء ولعدمـه، وحیـث 
خصــص الواضــع بعــض األلفــاظ بــبعض المــدلوالت إنمــا كــان ذلــك نظــرًا إلــى اإلرادة 

ــدلیل اللســاني متمتــع . )١("المخصصــة وٕاذا ثبــت عنــد اآلمــدي أن القــول باعتباطیــة ال
ع االختیاري یبـدو مناسـبًا لوصـف العالقـة غیـر بالتعلیل الذي تقدم به، فالقول بالوض

، وذلــك بمــا یتــوفر مــن الشــواهد النقلیــة خاصــة "اإلشــارة اللغویــة"المعللــة بــین وجهــي 
وٕاذا بطلــــت المناســــبة : "یقـــول اآلمــــدي. التـــي اســــتند علیهــــا أصـــحاب هــــذا المــــذهب

الطبیعیــــة وظهــــر أن مســــتند تخصــــیص بعــــض األلفــــاظ بــــبعض المعــــاني إنمــــا هــــو 
فــإذا لــم یكــن الوضــع اللغــوي قــد . )٢("ختیــاري فقــد یختلــف األصــولیون فیــهالوضــع اال

أخضــع اللفــظ لمعنــاه لمناســبة طبیعیــة بینهمــا، فمــن أیــن جــاءت العالقــة بــین الــدال 
والمــدلول؟ وكیــف ارتــبط الــدال بمدلولــه ولــم یــرتبط بمــدلول آخــر؟ هــذه األســئلة تعتبــر 

فیـه العلمـاء تخصـیص العالقـة إشكاالت أساسیة طرحها الـدرس التراثـي الـذي حـاول 
فــــالرأي األول یمثلــــه األشــــاعرة . بــــین الــــدال ومدلولــــه، أو بــــین صــــورة اللفــــظ ومعنــــاه

ـــین اللفـــظ  ـــة ب ـــة الداللی ـــذین أرجعـــوا طبیعـــة العالق والظاهریـــة وجماعـــة مـــن الفقهـــاء ال
هي الذي كان بـالوحي المباشـر، مـع تضـمین الكتـاب المنـزل لومعناه إلى التوقیف اإل

ات دالالت، أو بـــأن یخلـــق فـــي النـــاس االســـتعداد الـــذاتي لمعرفـــة أن هــــذه ألفاظـــًا ذ
األصــوات والحــروف خلقــت للداللــة علــى تلــك المعــاني، واســتند أصــحاب هــذا الــرأي 

وعلـم آدم األسـماء كلهـا ثـم عرضـهم : (ه تعـالىـعلى آیات من القرآن الكریم منها قولـ
ســبحانك، ال : قــالوا. صــادقیننبئــوني بأســماء هــؤالء إن كنــتم أ: علــى المالئكــة فقــال

                                                        
  .٧٣ص. ١حكام يف أصول األحكام جاإل )١(
  .٧٥ - ٧٤ص ١املصدر السابق ج )٢(
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دل علــى أن آدم والمالئكــة : "قــالوا). إنــك أنــت العلــیم الحكــیم. علــم لنــا إال مــا علمتنــا
بینمـــا  )١()علــم اإلنســـان مـــا لــم یعلـــم: (ه تعـــالىـال یعلمــون إال بتعلـــیم اهللا، ومنهــا قولـــ

ـــ ـــذین اعتبـــروا أن ال عالق ـــاني فرقـــة البهشـــمیة وبعـــض المتكلمـــین ال ة یمثـــل الـــرأي الث
داللیــة قائمــة بــین طرفــي الــدلیل اللســاني وٕانمــا العالقــة حــدثت الصــطالح بــین أهــل 
اللغة وألغراض ودواع ثم حصل توسـیع فـي االسـتعمال، یقـدم اآلمـدي رأي البهشـمیة 
ولــبعض المتكلمــین الــذین اعتبــروا اللغــة إحــدى أهــم وســائل التواصــل، مشــیرین إلــى 

شــارات والرمــوز، ومؤكــدین أن القــول وجــود أدوات أخــرى للتواصــل واإلبــالغ وهــي اإل
ــــى الــــوحي یقــــول اآلمــــدي ــــالتوقیف اللغــــوي غیــــر صــــحیح، ألن اللغــــة ســــابقة عل : ب

وذهبــت البهشــمیة وجماعـــة مــن المتكلمـــین إلــى أن ذلـــك مــن وضـــع أربــاب اللغـــات "
ـــه أو دواعـــیهم، إلـــى وضـــع هـــذه   واصـــطالحهم، وأن واحـــد أو جماعـــة انبعثـــت داعیت

م حصـــل تعریــــف البـــاحثین باإلشـــارة والتكــــرار، كمـــا یفعــــل األلفـــاظ بـــإزاء معانیهــــا ثـــ
الوالــدان بالولــد الرضــیع وكمــا یعــرف األخــرس مــا فــي ضــمیره باإلشــارة والتكــرار مــرة 

ومـــا أرســـلنا مـــن رســـول إال بلســـان : (بعـــد أخـــرى، محتجـــین علـــى ذلـــك بقولـــه تعـــالى
  .)٢(.وهذا دلیل على تقدم اللغة على البعثة والوحي) قومه

ـــین القـــول بوجـــود عالقـــة ویعـــرض اآلمـــد ـــي بكـــر لیجمـــع ب ـــرأي القاضـــي أب ي ل
ــدال والمــدلول وبعــدم وجــود تلــك العالقــة، ذلــك أن تعیــین االصــطالح  طبیعیــة بــین ال
دون التوقیــف أو العكــس، ال یســنده دلیــل قــاطع قــوي فیقــول اآلمــدي باســطًا رأي أبــي 

كـل واحــد وذهــب القاضـي أبــو بكـر وغیــره مـن أهــل التحقیـق إلــى أن : "بكـر القاضـي
ــم یلــزم عنــه محــال لذاتــه وأمــا  مــن هــذه المــذاهب ممكــن، بحیــث لــو فــرض وقوعــه ل
وقوع البعض دون البعض فلیس علیـه دلیـل قـاطع، والظنـون فمتعارضـة یمتنـع معهـا 

وقـــد یـــرجح اآلمــــدي بعـــض هـــذه المـــذاهب لقـــوة حجتهــــا . )٣("المصـــیر إلـــى التعیـــین
ى رأي األشـعري القائـل بـالتوقیف بالنسبة للمـذاهب األخـرى، كمـا ذهـب إلـى المیـل إلـ

والحـق أن یقـال : "بینما نـراه یعلـن عـن رجاحـة مـذهب القاضـي أبـي بكـر حیـث یقـول
إن كــان المطلــوب فــي هــذه المســألة یقــین الوقــوع لــبعض هــذه المــذاهب، فــالحق مــا 

ویــدحض اآلمـــدي آراء مـــن . )٤("قالــه القاضـــي أبــو بكـــر إذ ال یقــین مـــن شــيء منهـــا
) العلـم(ّوًال النصـوص القرآنیـة التـي اسـتندوا علیهـا مـن ذلـك تأویلـه قالوا بالتوقیف، مـؤ 

                                                        
  .٧٤ص ١املصدر نفسه ج )١(
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: یقـــول شـــارحًا ذلـــك. باإللهـــام. )١("وعلـــم آدم األســـماء كلهـــا: "الـــوارد فـــي قولـــه تعـــالى
ولــیس تأویلهــا بالحمــل علــى اللغــات أولــى مــن تأویلهــا بالحمــل علــى اإلقــدار علــى "

لــك األلفــاظ دالــة علــى تلــك اللغــات، كیــف وٕان التوقیــف یتوقــف علــى معرفــة كــون ت
ــــاظ ــــك األلف ــــأمر خــــارج عــــن تل ــــك ال یعــــرف إال ب ــــنص . )٢("المعــــاني وذل فاآلمــــدي ی

صــراحة علــى وجــود كفایــة فــي ذات اإلنســان، ذلــك أن مــتكلم اللغــة، أي لغــة، مــزود 
ـــم  ـــاج جمـــل وتراكیـــب ل ـــه إنت ـــة وتخـــول ل ـــه عـــوالم داللی ـــة تحـــدد ل مســـبقًا بقواعـــد ذهنی

. )٣(علــه تشومســكي دعامــة لنظریتــه فــي النحــو التولیــديیتعلمهــا مــن قبــل، وهــو مــا ج
) Perfomance(والكفایـة اللغویـة ) competence(فـي حـدیث عـن األداء اللغـوي 

ونظـرًا لقـوة نـزوح العلمـاء إلـى الـدلیل ) باإلقدار على اللغات(التي عبر عنها اآلمدي 
ى القــول القرآنــي، نــرى اآلمــدي فــي نهایــة بــاب البحــث فــي أصــل اللغــات، یمیــل إلــ

بالعالقة الطبیعیة بین الدال والمدلول وذلـك العتبـار اللغـة توقیفیـة معلـوم توقیفهـا إمـا 
لمعرفـــة أن ذلـــك اللفـــظ وضـــع . بـــالوحي أو بخلـــق اللغـــات بخلـــق االســـتعداد الفطـــري

بل جاز أن یكـون أصـل التوقیـف معلومـًا، إمـا بـالوحي : "یقول اآلمدي. لذلك المعنى
اللغـات، وخلـق العلـم الضـروري للسـامعین بـأن واضــعًا  مـن غیـر واسـطة، وٕامـا بخلـق

  .)٤("وضعها لتلك المعاني

  ):أنواع العالقات وأقسامھا(األنساق الداللیة - ٤
لقد بحـث الـدرس الـداللي الحـدیث، أنـواع الـدالالت واعتمـد فـي سـبیل تصـنیفها 
 على معاییر تخضع لمقیاس الطبیعة أو لمقیاس العقـل أو لمقیـاس العـرف، فأحصـوا
ــة الطبیعیــة، والداللــة المنطقیــة العقلیــة،  بنــاء علــى ذلــك أنواعــًا مــن الــدالالت كالدالل

ــــة الوضــــعیة ــــة العرفی ــــدالالت الهامشــــیة التــــي . والدالل ــــة ال ــــاول علمــــاء الدالل كمــــا تن
یكتسبها اللفـظ داخـل السـیاق اللغـوي وسـموا ذلـك قیمـًا أسـلوبیة أو تعبیریـة، أمـا داللـة 

اإللتــزام، فقــد اعتمـــد فــي تصــنیفها علــى معیــار االنتمـــاء المطابقــة وداللــة التضــمن و 
  .وٕان كان العلماء یجمعون ذلك كله تحت الداللة الوضعیة. واالحتواء واالستلزام

إن اآلمدي قد أفاض فـي تقسـیم الـدالالت متخـذًا معـاییر لفظیـة لغویـة ومعـاییر 
الســیاق عقلیــة منطقیــة، مســتندًا فــي ذلــك علــى قصــد المــتكلم مــن خطابــه، وطبیعــة 

                                                        
العالقة الداللية انظر ذلك  أقوال العلماء يف القول بعرفيةفقد تعرض اجلاحظ لتأويل هذه اآلية حيث ساق  )١(

  .٩٨من املبحث ص
  .٧٦ص ١املصدر نفسه ج )٢(
  .٧٥التوليدية ص النظرية -انظر ذلك يف مبحث النظريات الداللية احلديثة )٣(
  .٧٨ص ١املصدر نفسه ج )٤(
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ــــة ومعرفــــًا  ــــة إیحائی ــــذي تنشــــأ عنــــه دالل ــــداللي ال ــــول محــــددًا اإلنزیــــاح ال اللغــــوي، یق
فـاللفظ . )١("وهو ما داللتـه ال بصـریح صـیغته ووضـعه"مصطلح داللة غیر المنظوم 

قـــد ینـــزاح عـــن داللتـــه األصـــلیة ویخـــرج مـــن نطـــاق الوضـــع والتعـــارف، یكیفـــه قصـــد 
لـة التـي ینتجهـا السـیاق النفسـي المقـامي الالدالمتكلم الذي یتمظهر في بنیة الكـالم، ف

  .)٢(هي داللة إیمائیة إیحائیة غیر وضعیة -كما یوضح اآلمدي -للمتكلم
إن اللفـــظ الـــذي یضــــمر مدلولـــه ویوصــــل إلـــى فهمـــه، إمــــا لصـــدق المــــتكلم أو 

اآلمــدي داللتــه داللـــة اقتضــاء، وهــي داللـــة  ىلتطــابق مفهومــه مـــع الملفــوظ بــه ســـم
ق الخطابي یقتضـیها اقتضـاء، فـإذا مـا دل الخطـاب اللغـوي علـى منطقیة لكون السیا

ســـیاق مضــــموني فإنــــه یمكــــن أن نقـــف علــــى مــــا ینضــــوي تحـــت هــــذا الســــیاق مــــن 
مــدلوالت ال تخــرج عــن صــدق الخطــاب وال عــن بنیــة اللغویــة، أي بنــاء علــى شــكله 

یقــــول اآلمــــدي موضــــحًا ذلــــك . المعجمــــي التعبیــــري، ومحتــــواه التصــــوري المفهــــومي
 اً إمــا أن یكــون مدلولــه مقصــود): "الداللـة القصــدیة(إلــى اللفــظ غیــر المنظــوم  ومشـیراً 

للمتكلم، أو غیر مقصود فإن كان مقصودًا، فـال یخلـو إمـا أن یتوقـف صـدق المـتكلم 
أو صــحة الملفــوظ بــه علیــه، أو ال یتوقــف، فــإن توقــف، فداللــة اللفــظ علیــه تســـمى 

رفــــع عــــن أمتــــي الخطــــأ : "لســــالمداللــــة اإلقتضــــاء، فقــــول الرســــول علیــــه الصــــالة وا
فالمــدلول المضـمر الــذي یقتضــیه سـیاق الحــدیث هــو ". والنسـیان ومــا اسـتكرهوا علیــه

  .)٣(العقاب فكانت داللة الخطاب النبوي على مدلول العقاب داللة اقتضاء
أمــا الــدالالت التــي یحملهــا ســیاق الخطــاب وتضــطلع بإبرازهــا عناصــر لغویــة، 

ـــد أحصـــى فیهـــا اآلمـــدي ثـــالث ـــة المفهـــوم  فق ـــه واإلیمـــاء، ودالل ـــة التنبی دالالت، دالل
صــدق المــتكلم وهــو أمــر : وداللــة اإلشــارة، وهــي دالالت تتوقــف علــى شــیئین اثنــین

نفسي خارج عن النظـام اللغـوي، وصـحة الملفـوظ بـه فـي نصـه علـى المـدلول، وأمـر 
: مـاءیقـول اآلمـدي موضـحًا داللـة التنبیـه واإلی. لغوي یتمظهـر فـي الخطـاب والسـیاق

ـــنفط وضـــعًا ال أن یكـــون اللفـــظ داًال " ـــأن یكـــون التعلیـــل الزمـــًا مـــن مـــدلول ال وذلـــك ب
فالخطـــاب اللغــوي الـــذي یحمــل داللـــة اإلیمــاء والتنبیـــه ال . )٤("بوضــعه علـــى التعلیــل

یشــیر صــراحة إلـــى علــة الحكــم التـــي تــومئ إلیهـــا عناصــره، وٕانمــا هـــي محتــواه فـــي 
هـي كـون ) الداللـة الخفیـة(فداللـة اإلیمـاء " المعظـم العـ"فإذا قلنا (سیاقها المضموني 
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التعظــیم كــان للعــالم لعلمــه، وهــي قریبــة إلــى المعنــى اإلیحــائي الــذي یتصــل بكلمــات 
  .)١(ذات قدرة على اإلیماء، واإلیحاء نظرًا لشفافیتها

وأمـا الداللــة الثانیــة فهــي داللــة المفهــوم وهـي تقابــل داللــة المنطــوق، مــن حیــث 
ول اللفــظ الظــاهر فــي محــل النطــق، فداللتــه داللــة ظــاهرة، ال أن المنطــوق هــو محمــ

یقــول اآلمــدي فــي . یختلــف فــي إدراكهــا اثنــان ولــذلك لــم یبحــث فیهــا علمــاء األصــول
  .)٢("هو ما فهم من اللفظ في غیر محل النطق: "تعریف داللة المفهوم

 داللـــة الموافقـــة وداللـــة المخالفـــة، وهـــي فـــي: ویمیـــز فـــي داللـــة المفهـــوم نـــوعین
الواقــع اللغــوي امتـــداد لداللــة االقتضــاء لكونهـــا تتأســس لــیس علـــى بنیــة اللفــظ وٕانمـــا 

تشـــاكل داللــة مـــدلول آخــر أو تخالفـــه، فهـــو إذن  ةعلــى مـــا یحملــه مدلولـــه مــن داللـــ
بحــث فــي معنــى المعنــى أو فــي مــدلول المــدلول إمــا موافقــة أو مخالفــة فقولــه تعــالى 

فـــي هـــذا الســـیاق قـــد " أف"فلفـــظ " تنهرهمـــاوال تقـــل لهمـــا أّف وال : "فـــي حـــق الوالـــدین
تحـول مدلولــه إلــى دال علــى معنــى الضــرب واإلهانـة وغیــر ذلــك ممــا هــو أشــنع مــن 

وقـــد كـــان انطـــالق البحـــث الـــداللي فـــي العصـــر . مر والتضـــجر بلفـــظ أفذإبـــداء التـــ
الحــدیث وانفصــاله عــن اللســانیات عنــدما بــدأ یبحــث فــي المــدلول، الــذي كــان یمثــل 

إن هــذا االتصــال العالئقــي بــین . )٣(فــي دراســات األلســنیین القــدامىالجانــب الهزیــل 
داللتــین إحــداهما ظــاهرة وأخــرى خفیــة، یشــیر إلــى قــدرة النظــام اللغــوي علــى اختــزال 
المعــاني غیــر المتناهیــة فــي عناصــره اللغویــة المتناهیــة، وهــي إشــارة كــذلك إلــى قــدرة 

لسـلب أو اإلیجـاب، واإللحـاق الذهن البشري علـى إجـراء تقـابالت داللیـة تقـوم علـى ا
ـــق لسلســـلة مـــن الرســـائل  ـــر كـــل إصـــدار لغـــوي أو تل ـــتم عب ـــة ت أو العـــزل وهـــي عملی

  .الخطابیة
ــة المنطــوق أو أعلــى  ــة المفهــوم، ال تخلــو إمــا أن تكــون أدنــى مــن دالل إن دالل
منهــا، كمــا تكــون داللتهــا أســبق فــي الحكــم مــن داللــة المنطــوق، فــإذا قــال اهللا تعــالى 

) داللــة المفهـــوم(كانـــت داللــة المســكوت عنـــه " وال تقــل لهمــا أف"دین فــي حــق الوالـــ
لداللـة فـي او : "یقـول اآلمـدي شـارحًا ذلـك. أقوى وأسبق في الحكم من داللة المنطـوق

جمیـع هـذه األقســام ال تخـرج عــن قبیـل التنبیـه بــاألدنى علـى األعلــى وبـاألعلى علــى 
  .)٤("حل النطقاألدنى، ویكون الحكم في محل السكوت أولى منه في م
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أما القسم الثاني، من داللـة المفهـوم فهـو مـا سـماه اآلمـدي داللـة المخالفـة وهـو 
ال یكـــون امتـــدادًا فــــي ) داللـــة المفهـــوم(نقـــیض لداللـــة الموافقـــة، إذ المســـكوت عنــــه 

یشــرح ذلــك اآلمــدي . الداللـة للمنطــوق، وٕانمــا المسـكوت عنــه یخــالف داللــة المنطـوق
ل الســكوت مخالفــًا محـلفــة فهـو مــا یكـون مــدلول اللفـظ فــي وأمــا مفهـوم المخا: "فیقـول
إن الــربط بــین داللــة . )١("ه فــي محــل النطــق ویســمى دلیــل الخطــاب أیضــاً ـ لمدلولــ

حاضـــرة وداللـــة غائبـــة یجـــد العقـــل بینهمـــا عالقـــة طبیعیـــة ینتقـــل مـــن إحـــداها إلـــى 
لطبیعیــة، ار إلیــه علمــاء الداللــة المحــدثون فــي حــدیثهم عــن الداللــة اشــاألخــرى، قــد أ

 )٢(وٕان كانوا قد حصروا ذلك بالظواهر الطبیعیـة، واألعـراض المرضـیة ومـا إلـى ذلـك
نـص اآلمـدي علـى جملـة مـن الطـرق  -وهي داللة غائبـة-وٕان لتحدید داللة المخالفة

الیــوم : "اتخــذت معــاییر إلخــراج الداللــة الغائبــة مــن حكــم الداللــة الحاضــرة فــإذا قلــت
ومــن ضــمن . بــاألمس لــم تقــم بــاكرًا وهــو مفهــوم مخالفــةدل الســیاق أنــك " قمــت بــاكراً 

التخصـیص ) داللـة المخالفـة(ما ذكر اآلمـدي مـن معـاییر تخصـیص الداللـة الغائبـة 
  .یقتضي أن غیر العالم ال یستحق اإلكرام" الرجل العالم أكرمه: "بالصفة كقولنا

، والتخصــیص "إن دخلــت داري أكرمتــك: "والتخصــیص بالشــرط والجــزاء كقولنــا
  )٣(.بالغایة وباالستثناء والعدد، وحصر المبتدأ في الخبر

ویبرز االهتمام السیمولوجي عند اآلمدي في تعریفـه لداللـة اإلشـارة وهـي داللـة 
إضــافیة تــدرك مــن خــالل الســیاق الخطــاب اللغــوي، ال یقصــد إلیهــا المــتكلم قصــدًا، 

ت وقــد قــال فــي وٕانمــا مــدلول اللفــظ فــي الســیاق اســتدعى مــدلوًال آخــر أو عــدة مــدلوال
ما یؤخذ من إشارة اللفظ، ال من اللفـظ ونعنـي بـه مـا یتبـع اللفـظ  "تعریفه الغزالي، هو 

من غیر تجرید قصد إلیه فكما أن المتكلم قد یفهـم بإشـارته وحركتـه فـي أثنـاء كالمـه 
ــم یقصــد بــه  مــاال یــدل علیــه نفــس اللفــظ فســمي إشــارة، فكــذلك قــد یتبــع اللفــظ، مــا ل

  .)٤("ویبني علیه
فداللــــة اإلشــــارة تتصــــل أساســــًا بقــــدرة اللفــــظ علــــى استحضــــار جملــــة المعــــاني 
اإلضــافیة التــي هـــي امتــداد لمــدلول منطوقـــه، ویترتــب علــى ذلـــك أن بنیــة الخطـــاب 
اللغــــوي تكــــون ذات واقــــع نفســــي، بحیــــث تكــــون األفكــــار المحمولــــة فــــي الخطــــاب 

آلمــدي أمثلــة الســطحي الظــاهر مــن ملفوظــه، ویــورد ا همنســجمة ومتكاملــة مــع مدلولــ
                                                        

  ٦٩ص ٣املصدر نفسه ج )١(
  ٤٧ص الداللة الطبيعية" مبحث أقسام الداللة"انظر ذلك يف  )٢(
  .٧٠ص ٣حكام جانظر اإل )٣(
  .١٢٨ص ٢ج املستصفى )٤(
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وحملـه وفصـاله ثالثـون : (داللـة مجمـوع قولـه تعـالى"إجرائیة لداللة اإلشـارة مـن ذلـك 
علـى أن أقـل مـدة الحمـل سـتة أشـهر وٕان ) وفصاله فـي عـامین: (وقوله تعالى) شهراً 

  .)١("لم یكن ذلك مقصودًا من اللفظ
ن الحكـم ویبقى انجالء هذه الدالالت أو خفاؤها، قائمًا على معرفـة المقصـود مـ

في مستوى النطق من سیاق الكالم، أما إذا انتفت هذه المعرفـة فلـیس لنـا إلـى إدراك 
حقیقــة الداللــة مــن ســبیل إال التأویــل الــذي قــد یخطــئ وقــد یصــیب، إن األخــذ بهــذه 
األنساق الداللیـة التـي كانـت مادتهـا المنظومـة اللغویـة العربیـة فـي تجلیاتهـا المختلفـة 

أو علــى مسـتوى كـالم العــرب، یفضـي إلــى النظـر إلــى  علـى مسـتوى الــنص المقـدس
دالء وآلیاتـه وأنحائـه، وفاعـل ذلـك ظاهرة الداللة على أنها ظـاهرة مركبـة مـن فعـل اإل

الفعـل وأجوائـه النفســیة ومقصـوده وغایتــه، كمـا تشــمل متلقـي ذلــك الفعـل واســتعداداته 
إلـــــى  المعرفیــــة ووعیـــــه بـــــین الخطــــاب ومضـــــامینه ومســـــالك العبــــور مـــــن المنطـــــوق

  .المفهوم، عبور تحكمه مقاییس دقیقة تقضي إلى متصورات داللیة منطقیة
ـــه، أثبـــت اآلمـــدي  ـــة المجتهـــد فی ـــة االجتهـــاد، وحقیق فـــي مقـــام نصـــه علـــى ماهی
شــروط العــالم المجتهــد مــن ضــمنها المعرفــة اللغویــة بطــرق إثبــات الداللــة واخــتالف 

ام، وهـي دالالت بحثهـا علمـاء مراتبها وأقسـامها مـن داللـة المطابقـة والتضـمن واإللتـز 
اللغـــة المحـــدثون والقــــدماء علـــى الســــواء وأفاضـــوا فــــي الحـــدیث حولهــــا، وقـــد عــــدها 
اآلمدي أرضیة أساسیة ألي استنطاق لبنیـة الخطـاب الشـرعي واسـتنباط الحكـم منـه، 
وهــي إشــارة إلــى البعــد اللغــوي بمســتویاته التركیبیــة والمعجمیــة والداللیــة الــذي ینطــوي 

ـــرا ـــدیني، واألصـــولي علیـــه الت ـــراث ال ـــه علـــى الخصـــوص الت ـــي المعرفـــي ومن ث العرب
  .بصفة أخص

یحــدد اآلمــدي معیــار بیــان العالقــات الداللیــة علــى أســاس خصــائص االحتــواء 
ـــدرج ضـــمن الداللـــة -كمـــا أوضـــحنا ســـابقاً -واالنتمـــاء أو االســـتلزام ، وفـــي دالالت تن

ـــة اللفظیـــة ل اآلمـــدي فـــي اللفـــظ یقـــو . )٢(الوضـــعیة التـــي هـــي قســـم مـــن أقســـام الدالل
إمــا أن تكــون داللتــه لفظیــة أو غیــر لفظیــة واللفظیــة إمــا أن تعتبــر بالنســبة : "المفــرد

فـاألول داللـة المطابقـة، كداللـة لفـظ . لكمال المعنى الموضـوع لـه اللفـظ وٕالـى بعضـه
والثاني داللـة التضـمن كداللـة لفـظ اإلنسـان علـى مـا فـي معنـاه . اإلنسان على معناه

أو النــــاطق، والمطابقــــة أعــــم مــــن التضــــمن لجــــواز أن یكــــون المــــدلول مــــن الحیــــوان 

                                                        
  .٦٥ص ٣حكام جاإل )١(
  .٤٧ص" ث أقسام الداللةمبح"يف  الرتسيميةانظر ذلك يف  )٢(
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  :ویمكن توضیح ذلك بالرسم اآلتي )١(بسیطًا ال جزء له
  الداللة

  
  لفظیة          )غیر لفظیة(منطقیة 

  
  تضمن    مطابقة           إلتزام

  
إن داللة اإللتزام یعتبرها اآلمدي غیر لفظیة كـون الـالزم هـو خـارج عـن مـدلول 

مـن مـدلول اللفـظ بخـالف داللـة التضـمن التـي یعتبـر  اً ، إذ ال یعتبر الالزم جزءاللفظ
وبــین . داللـة التضـمن داللــة لفظیـة عــدتفیهـا الجـزء داخــًال فـي مـدلول اللفــظ ولـذلك 

عالقـــة المطابقــــة والتضـــمن هنــــاك مســــاواة بشـــرط انتفــــاء وجـــود الزم لمــــدلول اللفــــظ 
اإللتـزام وٕان شـاركت داللـة التضـمن  وداللـة"یوضح ذلـك اآلمـدي فـي قولـه . المطابق

، والجـزء فـي داللـة التضـمن، في افتقارهما إلى نظـر عقلـي یعـرف الـالزم فـي اإللتـزام
لتعریــف كونــه  غیــر أنــه فــي التضــمن لتعریــف كــون الجــزء داخــًال فــي مــدلول اللفــظ

خارجًا عن مـدلول اللفـظ، فلـذلك كانـت داللـة التضـمن لفظیـة بخـالف داللـة اإللتـزام، 
لــة اإللتــزام مســاویة لداللــة المطابقــة ضــرورة امتنــاع خلــو مــدلول اللفــظ المطــابق ودال

 )٢("عـــن الزم، وأعـــم مـــن داللـــة التضـــمن، بجـــواز أن یكـــون الـــالزم لمـــا ال جـــزء لـــه
  :ویمكن تمثیل ذلك بالرسم التالي

  

  
ـــین جمهـــور العلمـــاء،  ـــر ب ـــدالالت محـــل خـــالف كبی ـــین ال وقـــد كانـــت النســـب ب

اآلمدي یخالف بتصنیفه ألقسام الداللة تقسیم العلماء المحـدثین الـذین أدرجـوا داللـة و 
                                                        

  ٥١ص ١املصدر السابق ج )١(
  ٥٢ص ١املصدر نفسه ج )٢(



- ١٨٦ -  

إن داللــة اإللتــزام تحــدَّد علــى مســتوى ذهنــي، فبــین . اإللتــزام ضــمن الداللــة اللفظیــة
ــه الخــارجي الــالزم لــه تــالزم ذهنــي ولــذلك كانــت الداللــة، داللــة  معنــى اللفــظ ومدلول

ال والمـدلول عالقـة ذاتیـة ینتقـل ألجلهـا منـه إلیـه كمـا عقلیة بحیث یجد العقل بین الد
  .)١(قال التهاوني

 اللــزوم وألن معنــى اللفــظ ال یــرتبط بــأي معنــى خــارجي، احتــیج لتحدیــد عالقــة
إلــى آلیــة ضـــبط هــو اإلنتقـــال الــذهني بحیــث یكـــون األمــر الخـــارجي الزمــًا لمســـمى 

ـــزم مـــن تصـــور المســـمى تصـــوره، بحیـــث إذا انتفـــى  وجـــود االنتقـــال اللفـــظ بحیـــث یل
الذهني الستحال تحدید الـالزم لداللـة اللفـظ، ولمـا كانـت الداللـة اإللتزامیـة یعتمـد فـي 
إدراكهــــا المســــلك العقلــــي، كانــــت إذن داللــــة عقلیــــة وبمــــا أن داللــــة اإللتــــزام بتعبیــــر 
المناطقـــة هـــي شـــاهد علـــى غائـــب عـــّدها بعـــض اللغـــویین داللـــة منطقیـــة ألن الفكـــر 

  ..ًا من الحقائق الحاضرة إلى حقائق غائبةینتقل انتقاًال منطقی
إن مـــا حققـــه اآلمـــدي فـــي رحـــاب التفریـــع لعـــالم الداللـــة، كـــان لـــه أثـــر التحـــول 
المنهجي لمسار المقاربة العلمیة للظاهرة اللغویـة، ممـا یعـین علـى التفكیـر فـي إیجـاد 
نســق تفریعــي داللــي للخطــاب اللغــوي فــي كامــل مســتویاته، والمعتمــد فــي التواصــل 

إلبالغ، وقد یعّول علیه كثیرًا في حصر السـمات الداللیـة الدقیقـة وضـبطها ضـبطًا وا
محكمــًا لتغــدو مــداخل مهمــة فــي التعامــل مــع الظــواهر اللغویــة المتجــددة، ألن اللغــة 
ـــة، ذهنیـــة فـــي انتظـــام قواعـــدها، وتخضـــع لنظـــام  ـــة فـــي ســـننها التعبیری العربیـــة علمی

ٕان تجلیاتهـا علـى مسـتوى الـنص القرآنـي عالمي متكامل األجـزاء، دقیـق العناصـر، و 
خاصــة وســعي العلمــاء نحــو اكتشــاف القوالــب المقولیــة والــنظم الخطابیــة وتأسیســها 
تأسیسـًا علمیـًا، سـیفتح المجــال الواسـع إلدخـال المنظومـة اللغویــة فـي تفاعـل خصــب 
قصــــد تفجیــــر طاقاتهــــا الكامنــــة، مــــوازاة مــــع المســــتجدات الحاصــــلة علــــى المســــتوى 

  …عالم الداللة أو عالم األعیان واألشیاءالمفهومي ل

  :أسس الحقول الداللیة- ٥
لقــد نــص الــدرس الــداللي الحــدیث، علــى أن علــم الداللــة ال یهــتم فقــط بــإطالق 

كمــا  )٢(األســماء، فــاألهم مــن ذلــك طریقــة تصــنیف األشــیاء التــي ســنعطیها األســماء
  :قسم أولمن الحقول الداللیة إلى أنواع ثالثة

كحقل األلوان، والعناصر التي تشكل حقًال : متصلة حقول محسوسة- ١
                                                        

  .١٦ص: عند العرب لم الداللةيف كتاب ع ذلك، انظر عادل الفاخوري )١(
  .٨٦ص. علم الداللة: أمحد خمتار عمر )٢(
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  .متالحماً 
  ..كحقل القرابة واألسر: حقول محسوسة منفصلة-٢
  )١()عالم األفكار(حقول تجریبیة مفهومیة -٣

أمــا اآلمـــدي فقــد أســـس نظــرة لغویـــة حــول مفهـــوم الحقــل المعجمـــي بنــاء علـــى 
التـــرادف، وعالقـــة الكـــل عالقـــات متعـــددة، منهـــا عالقـــة العمـــوم، وعالقـــة االشـــتراك و 

  .بالجزء
في معرض حدیثه عن الخبر، یناقش اآلمدي مسألة كانت موضـع خـالف فـي 
عصره بین جمهور العلماء، هذه المسألة لها عالقـة بمـا أضـحى یسـمى فـي العصـر 
الحــدیث بمبحــث الحقــول الداللیــة التــي تخضــع عناصــرها لعالقــات مختلفــة نصــنف 

حــت غطــاء لفـــظ أعــم، یكـــون مفهومــه موضـــع عــائالت لغویـــة ت"علــى أساســها إلـــى 
یقـول اآلمـدي فـي تعریفـه للفـظ األعـم، وهـو . اشتراك بین جمیع العناصـر التـي تحتـه

. فــي مقــام الــرد علــى مــن اعتبــر أن اللفــظ األعــم مدلولــه جــزء مــن مــدلوالت أجزائــه
فإنـه ال معنــى لكـون األعــم مشـتركًا فیــه أنـه موجــود فـي األنــواع أو األشـخاص التــي "

بـل بمعنـى أن حـد الطبیعـة التـي عـرض لهـا إن كانـت كلیـة مطلقـة : خص منـههي أ
فاألســـاس األول الـــذي یبنـــي علیـــه . )٢("مطـــابق لحـــد طبـــائع األمـــور الخاصـــة تحتهـــا

اآلمـدي نظریتـه فـي األعـم واألخـص هــو وجـود سـمات متطابقـة موجـودة فـي األنــواع 
بـین األعـم واألخـص یعـد التي تقع تحت اللفظ األعـم، وهـذا التحدیـد النـوعي للعالقـة 

سبقًا علمیًا لآلمدي، إذ تصنیف المدلوالت إلى حقول ال یتوقـف علـى القرابـة اللغویـة 
حداث قرابـة مبنیـة علـى أسـاس إالموجودة بینهما وبین اللفظ األعم وٕانما تتعداها إلى 

المفهــوم أو التــرادف والتماثــل والســببیة ومــا إلــى ذلــك ممــا فصــل فیــه علمــاء الداللــة 
فأشــار اآلمــدي إلــى تلــك األســس بقاعــدة عامــة شــاملة لكــل الضــروب . )٣(دثونالمحــ

ـــه  ـــائع األمـــور الخاصـــة(بقول ـــًا ناضـــجًا بأبعـــاد ) مطـــابق لحـــد طب ـــه وعی ـــك كل یعـــد ذل
ـــة بحســـب ســـماتها التمییزیـــة ـــع المفـــردات اللغوی ـــة فـــي تجمی ، التـــي )٤(الداللـــة الوظیفی

كل حقــول داللیــة یشــرف یتخــذها اآلمــدي معــاییر تعتمــد فــي تصــنیف الــدوال فــي شــ
علیهــا لفــظ غطــاء، فلــیس إال الســمات األساســیة الجوهریــة التــي تقــوم برســم الحــدود 
بین حقل وآخر أما األغراض العامة فال تعـد فیصـًال دقیقـًا فـي تمییـز الحقـول، یقـول 

                                                        
)١( Meaming and style P27-31.  
  .٥ص ٣األحكام يف أصول األحكام ج )٢(
  .٤٤بسام شاكر ص -وانظر مدخل إىل علم الداللة ٩٩ص: الداللة علم. أمحد خمتار )٣(
ا للحقول الدالليةهذا ما اعتمدته النظرية التحليلية يف نضريتها  )٤(   .من املبحث ٧٢انظر ذلك ص نظر



- ١٨٨ -  

لـیس كـل عـام یكـون جـزءًا مـن معنـى الخـاص، ومقومـًا لـه بجـواز : "اآلمدي في ذلـك
العامـــة الخارجـــة عـــن مفهـــوم المعنـــى الخـــاص، كاألســـود  أن یكـــون مـــن األغـــراض

فــال تقابــل . )١("واألبــیض بالنســبة إلــى مــا تحتهمــا مــن معنــى اإلنســان والفــرس ونحــوه
إذن یبقى بین لفظ األبیض ككلمة غطاء وبین اإلنسان والفـرس كعناصـر فـي الحقـل 

الفـرس، إنمــا  الـداللي، ذلـك أن اللـون المــذكور ال یعـد سـمة تمییزیـة للفــظ اإلنسـان أو
ـــة التنـــافر ـــال علـــى أســـاس عالق ـــاك تصـــنیف آخـــر لمثـــل هـــذه العناصـــر یق ألن . هن

الدرس الداللي الحدیث أفاد أنه إذا كـان الحقـل المعجمـي یتضـمن بیـان العالقـة بـین 
الكلمــات التــي تتقابــل بردجماتیــا، فكــذلك تحلیلــه یتضــمن بیــان العالقــة بــین الكلمــات 

  .)٢(التي تتقابل سنتجماتیا
لحقــل عنــد اآلمــدي قــد یضــیق حتــى أنــه لیحتــوي عنصــرین اثنــین وقــد یتســع وا

لیشمل عناصر كثیرة، وقد یبقى مجاًال مفتوحًا ال نهائیـًا، كمـا قـد یكـون هنـاك تقـاطع 
ینتمــي لفــظ غطــاء، یعامــل علــى أنــه لكســیم رئیســي، ویوجــد مــع  ذبــین حقــل وآخــر إّ 

 فــظالعــام هــو الل: "لــكذلــك كعنصــر فرعــي داخــل حقــل أعــم یقــول اآلمــدي محــددًا ذ
فالحـد األدنـى لحجـم الحقـل عنــد . )٣("الواحـد الـدال علـى مسـمین فصـاعدًا مطلقـًا معـاً 

ــًا، كمــا أن هنــاك ألفاظــًا خاصــة  اآلمــدي هــو احتــواؤه علــى عنصــرین فصــاعدًا مطلق
ــم یفــت اآلمــدي  ــذلك ل بالنســبة لمــا هــو أعــم منهــا وأخــرى خاصــة ال أخــص منهــا، ول

ا خصوصـیته بالنسـبة إلـى مـا هـو أعـم منـه وحـده أنـه اللفـظ مـ: "ذكر هذا القسم فقال
الـذي یقـال عـن مدلولـه وعلـى غیـر مدلولــه لفـظ آخـر مـن جهـة واحـدة كلفـظ اإلنســان 

لفـــظ الحیـــوان مـــن جهـــة . فإنـــه خـــاص ویقـــال مدلولـــه وعلـــى غیـــره كـــالفرس والحمـــار
الفــرس اإلنســان و : فلفــظ الحیــوان لفــظ عــام یضــم تحتــه ألفاظــًا خاصــة منهــا )٤("واحــدة

فهــذا البنــاء للحقــول الداللیــة قــد أشــار إلیــه الــدرس الــداللي، فقــد حــددت  …والحمــار
هــذه الحقــول علــى أنهــا مجموعــة مــن الكلمــات تــرتبط دالالتهــا وتوضــع عــادة تحــت 

تقــوم علــى أســاس عالئــق ترابطیــة تعــود إلــى مقیــاس التــدرج أو . )٥(لفـظ عــام یجمعهــا
لى ذلـك، وقـد سـعت جـل األبحـاث الداللیـة إلـى التقابل أو االشتقاق أو الترتیب وما إ

تمثــل مــنهج خصــب لبنــاء نظــم مغلقــة، ومــع ذلــك توصــلت إلــى بنــاء أنظمــة حقولیــة 
تفتقر إلى الشمولیة والتحدید العلمي الدقیق، ویمكن في خضـم مـا توصـلت إلیـه هـذه 

                                                        
  .٥، ص١األحكام ج )١(
  .٨٠الداللة، ص علم: أمحد خمتار عمر )٢(
  ١٩٦ص ٢األحكام ج )٣(
  ١٩٧ص ٢املصدر السابق ج )٤(
  .٧٩الداللة، ص علمأمحد خمتار عمر،  )٥(
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ـــة مؤسســـة علـــى  ـــاء حقـــول داللی ـــائج إدراج محاولـــة اآلمـــدي فـــي بن األبحـــاث مـــن نت
وریة تعتمــد معیــار الجــزء والكــل والخصــوص والعمــوم وهــو مــا اصـــطلح أمــارات صــ

علــى تســمیته فــي الــدرس الــداللي الحــدیث فــي مبحــث الحقــول الداللیــة، بالعالقــات 
  )١(.التراتبیة

ــــة، التــــي  ــــین مســــتویي اللغــــة، مســــتوى التعبیــــر ومســــتوى الدالل إن المشــــاكلة ب
بالبنیــة الداللیـة أو العــوالم لفهــم مـا ســماه غریمـاس مهمـًا طرحهـا سوســیر تعـد مــدخًال 

ـــى إلـــى ســـمات  ـــل الكلمـــة إلـــى أصـــوات وفونامـــات یحلـــل المعن الداللیـــة، إذ كمـــا تحل
معنویــة صــغرى، إن فرضـــیة المشــاكلة هــذه تجعـــل بنیــة المعنــى وكأنهـــا تلفــظ لعـــالم 
الداللة بحسب وحداته الداللیة الصـغرى، هـذه الوحـدات مشـكلة بـالنمط الـذي تتشـكل 

وفــي هــذا الســیاق النظــري یبحــث اآلمــدي مســألة لفــظ العمــوم . )٢(بــه وحــدات التعبیــر
ًا تنطـوي تحتـه جملـة مــن األلفـاظ الجزئیـة أو الخاصـة، فهــل یالـذي یعـد لكسـیما رئیســ

العمــوم فــي اللفــظ یســتلزم عمومــًا فــي المعنــى؟ یجیــب اآلمــدي علــى هــذا الطــرح بــأن 
تشــكل حقــًال مــن  اللفــظ الكلــي یكــون، معنــاه عامــًا یضــم تحتــه عناصــر مــن المعــاني

: یوضــح ذلــك اآلمــدي فیقــول. المــدلوالت الخاصــة علــى غــرار حقــل الــدوال الخاصــة
إنـــه وٕان تعـــذر عـــروض العمـــوم للمعـــاني الجزئیـــة الواقعـــة فـــي امتـــداد اإلشـــارة إلیهـــا "

حقیقـة، فلــیس فــي ذلـك مــا یــدل علـى امتنــاع عروضــه للمعـاني الكلیــة المتصــورة فــي 
نســـان المجـــرد مـــن األمـــور الموجبـــة لتشخیصـــه األذهـــان، كالمتصـــورة مـــن معنـــى اإل

وتعیینه، فإنه مع اتحاده مطابق لمعناه وطبیعته لمعاني الجزئیـات الداخلـة تحتـه مـن 
وفــي ذلـــك . )٣("زیــد وعمــر ومـــن جهــة واحـــدة كمطابقــة اللفــظ الواحـــد العــام لمدلوالتـــه

مـا إشارة صریحة إلى أن اللفظ العام لـه تصـور ذهنـي یجـب أن یتخـذ كمعطـى لفهـم 
یحتوي مـن معـاني جزئیـة متحـدة، وال یمكـن أن یتضـح ذلـك إال إذا جردنـا هـذا اللفـظ 

ویــذكر اآلمــدي فــي نهایــة . العــام مــن التعیــین فــي العــالم الخــارجي أو عــالم األعیــان
ـــة  ـــى تعمـــیم الدالل ـــي تعمـــل عل ـــود الشـــكلیة الت مبحثـــه حـــول العمـــوم والخصـــوص القی

لظــروف المســتعملة للشــرط واإلســتفهام وعلــى هــذا یكــون الكــالم فــي جمیــع ا: "فیقــول
كـــل وجمیـــع : مـــا، وأي، ومتـــى، وأیـــن، وكـــم، وكیـــف، ونحـــوه، ومؤكـــداتها مثـــل: مثـــل

  )٤(..والجمع المعرف من غیر العهد والنكرة المنفیة نفي جنس) …(فإنها للعموم

                                                        
  .٤٤ص: الداللة علمسامل شاكر، انظر مدخل إىل  )١(
  .١٩٨٢سنة  /١٨/٩عدد  -جملة للفكر العريب املعاصر -٩٧ص -البنية الداللية-انظر. غرمياس )٢(
  .١٩٩ص ٢حكام جاإل )٣(
  .٢٠٤ص ٢املصدر السابق ج )٤(
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إن أهمیـــة معرفـــة العالقـــات بـــین العناصـــر اللغویـــة وبـــین مـــدلوالتها تكمـــن فـــي 
توظیف سلیم للغة التخاطب، فقـد یـؤدي اللـبس الحاصـل فـي تعیـین الحاجة الشدیدة ل

اللفظ العام أو الخاص إلى انقطـاع التواصـل واإلبـالغ نتیجـة لوجـود خلـل فـي الفهـم، 
إذ المتلقــي لرســـالة الخطـــاب ال یملــك القـــدرة علـــى رد اللفـــظ إلــى مـــدلول واحـــد علـــى 

أن صــیغة مــا وردت  وجــه الحقیقــة، فهــو غیــر مــتمكن مــن معرفــة القرینــة التــي تفیــد
  .دالة على العموم ال على الخصوص أو العكس

  :بناء الحقول الداللیة- ٦
یتنـــاول اآلمــــدي ضــــمن مبحــــث الحقــــول الداللیــــة، موضــــوع المشــــترك اللفظــــي 
ــــرادف مــــن المعــــاییر المعتمــــدة فــــي وضــــع  ــــار االشــــتراك والت والتــــرادف باعتبــــار معی

العالقــات المهمـــة فــي تصـــنیف الحقــول الداللیــة، وقـــد اعتبــر المشـــترك اللفظــي مـــن 
المـدلوالت إلـى حقــول، ذلـك الرتبـاط اللفــظ بمجموعـة مـن العناصــر التـي تشـكل معــه 

ًال داللیًا باالعتماد فیها على العالقات الترابطیة التـي تكـون نظامـًا مـن المـدلوالت قح
: اللغویة ففي باب التفریع الداللي لإلسـم یـذكر اآلمـدي المشـترك اللفظـي حیـث یقـول

ـــى الكـــل وأ" ـــًا، فإمـــا أن یكـــون موضـــعًا عل مـــا إن كـــان اإلســـم واحـــدًا والمســـمى مختلف
حقیقــة بالوضــع األول أو هــو مســتعار فــي بعضــها، فــإن كــان األول فهــو المشــترك، 

وفــي . )١("وســواء كانــت المســمیات متباینــة كــالجون للســواد والبیــاض أو غیــر متباینــة
مـدلوالت المتقابلـة والمتضـادة هـو هذا إشارة إلى اللفظ الـذي اشـتمل علـى حقـل مـن ال

كـــذلك مـــن المشـــترك اللفظـــي، فـــإذا كـــان التضـــاد هـــو وقـــوع اللفـــظ غطـــاء لمعنیـــین 
مختلفــین فــأكثر، فكــذلك المشــترك اللفظــي هــو وقــوع اللفــظ غطــاء لمعنیــین متــرادفین 

  .فأكثر
لقد أثارت مسألة المشترك اللفظي ووقوعـه فـي اللغـة، جـدًال كبیـرًا بـین اللغـویین 

، وحجـــج النـــافین لوقـــوع )٢(فنفـــاه الـــبعض وأثبـــت وقوعـــه آخـــرون وهـــم األكثـــر العـــرب
مســتندة أساسـًا علــى غــرض اإلفهـام، إذ المشــترك اللفظــي فـي عــرفهم یوقــع المشـترك 

السامع في لبس وٕابهام الختیـار الداللـة المـرادة مـن السـیاق، وأن اهللا تعـالى ال یضـع 
الداللــة تحدیــدًا كــامًال، أمــا حجــج األلفــاظ قصــد اإلبهــام واللــبس ولكــن قصــد تحدیــد 

فهــي حجــج تســتند علــى العقــل، فــال یمنــع أن یضــع الواحــد المثبتــین لوقــوع المشــترك 

                                                        
  .١٨ص ١املصدر نفسه ج )١(
 اللفظيفيه حديث مستفيض حول اهتمام باملشرتك ) ٣٨٦-٣٦٩ص( ١سبوين جلهر انظر املز  )٢(

  …الفهم يف إثباته ونفيهاختو 
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مـــن أهـــل اللغـــة لفظـــًا علـــى معنیـــین مختلفـــین علـــى طریـــق البـــدل ثـــم یتواضـــع علیـــه 
البــاقون مــن أهــل اللغــة الواحــدة، وقــد تضــع القبیلــة لفظــًا بــإزاء معنــى وتضــعه أخــرى 

وهـو دلیـل ثابـت فـي تـاریخ )١(.آخر من غیـر شـعور ثـم یشـتهر الوضـعانبإزاء معنى 
التــي تعنـي األســد فـي لهجــة هـذیل وهــو مشــهور " سـرحان"اللغـة إذ صــح وضـع كلمــة

وهناك دواع أخرى أدت إلـى وقـوع المشـترك مـن ذلـك أن وضـع ". الذئب"الداللة على
ویكــون ذلــك اللفـظ یخضــع لغــرض الواضـع حیــث قــد یعرفـه لغیــره مفصــًال أو مجمـًال 

وأن وضـع اللفـظ تـابع لغـرض : "یقـول فـي ذلـك اآلمـدي. علة لوقوع المشترك اللفظـي
الواضع، والوضع كما أنه قد یقصد تعریف الشيء لغیـره مفصـًال، فقـد یقصـد تعریفـه 
مجمــًال غیــر مفصــل، إمــا ألنــه علمـــه كــذلك ولــم یعلمــه مفصــًال أو لمحــذور یتعلـــق 

ه الفائـدة مــنهم وضـع لفــظ یــدل علیـه مــن غیــر بالتفصـیل دون اإلجمــال فـال یبعــد لهــذ
ویــردف اآلمــدي دلــیًال آخــر لوقــوع المشــترك اللفظــي، یتمثــل فــي أنــه لــو . )٢("تفصــیل

انتفــــى المشــــترك اللفظــــي لقصـــــرت األســــماء علــــى تغطیـــــة المســــمیات وهــــي غیـــــر 
ــ ــدلیل كثیــرًا لكــون وضــع االســم إزاء  ىمتناهیــة، ومــع ذلــك ال یمیــل اآلمــدي إل هــذا ال

ئـــدًا إلـــى قصـــر الواضـــع، والقـــول بتنـــاهي األســـماء قـــول غیـــر ســـدید وٕانمـــا مســـماه عا
المســمیات كلهــا بــأن  يطــغالعمــدة علــى الغــرض مــن وضــع األلفــاظ، فــال یعقــل أن ت

یوضــع إزاءهــا األســماء ولــذلك وجــدت معــان كثیــرة لــم تضــع العــرب إزاءهــا أســماء، 
وأشـیاء، كمـا قـال ألن اإلنسان لن یجرؤ أن یعبر عن كل ما یـدور بخلـده مـن أفكـار 

وال  ألن اللغــــة متناهیــــة علــــى خــــالف عــــالم األشــــیاء فهــــو غیــــر متنــــاهٍ . )٣(أفالطــــون
ــم تكــن األلفــاظ : "یوضــح اآلمــدي هــذه المســألة بقولــه. محــدود فقــد قــال قــوم أنــه لــو ل

المشتركة واقعة في اللغـة مـع أن المسـمیات غیـر متناهیـة واألسـماء متناهیـة ضـرورة 
اهیـة، لخلـت أكثـر المسـمیات عـن األلفـاظ الدالـة علیهـا مـع تركبها من الحـروف المتن

دعــوى الحاجــة إلیهــا، غیــر أن وضــع األســماء علــى مســمیاتها مشــروط بكــون واحــد 
مـــن المســـمیات مقصـــودًا بالوضـــع، ومـــا ال نهایـــة لـــه ممـــا یســـتحیل فیـــه ذلـــك، ولـــئن 

لمعـاني سلمنا أنه غیـر ممتنـع ولكـن ال یلـزم مـن ذلـك الوضـع، ولهـذا فـإن كثیـرًا مـن ا
لــم تضــع العــرب بإزائهــا ألفاظــًا تــدل علیهــا إال بطریــق االشــتراك وال التفصــیل كــأنواع 

وینبـــري اآلمـــدي یـــذود عـــن فكرتـــه القائلـــة بوجـــود  .)٤("الـــروائح، وكثیـــر مـــن الصـــفات
المشــترك اللفظــي فــي اللغــة، بــل وفــي القــرآن الكــریم ذلــك أنــه إذا انتفــى اإلفهــام مــن 

                                                        
  .١٩ص ١حكام جاإل )١(
  .١٩ص ١املصدر السابق ج )٢(
  ٦ص ستيفن أوملن،كمال بشر دور الكلمة يف الضفة العربية   )٣(
  .٢٠ص ١حكام جاإل )٤(
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، فإن سیاق الجملة یقـوم كقرینـة لتحدیـد داللـة ظیًا◌ً فتركًا لالصیغة اللغویة الواقعة مش
الصـــیغة، ثـــم إن التفصـــیل لـــیس ســـمة قـــارة فـــي اللغـــة بـــدلیل وجـــود أســـماء مجملـــة، 
ووقوع اللفظ المشترك مفیدًا لعموم الداللـة فـي كـالم اهللا تعـالى، وانتفـاء ذلـك عنـه فـي 

ــدلیل علــى حصــول اإلفهــام فــي المشــترك اللفظــي،م ولقــد أكــد علمــاء  واضــع أخــرى ل
ــة المحــدثون علــى صــعوبة تخصــیص العالقــة التــي یمكــن إقامتهــا بــین صــورة  الدالل
الجملـــة ومعناهـــا فـــي لغـــة معینـــة، إذ هـــي أحـــد اإلشـــكاالت المطروحـــة فـــي النظریـــة 

اإلبـالغ والتواصـل ولـیس بلـوغ ، وحصـول حـد أدنـى مـن الفهـم أثنـاء )١(الداللیة الحدیثة
ـــ ـــب ف ـــة المحمـــول بالموضـــوع، وٕاال كانـــت العالقـــة فهـــم التفصـــیالت هـــو مـــا یطل ي عالق

ـــى هـــذه المســـألة. مـــن لغـــو الكـــالم اً ضـــرب ـــل فهـــم : "یقـــول اآلمـــدي مشـــیرًا إل ـــا وٕان اخت قلن
مــن جهــة الجملــة، ولــیس فهــم التفصــیل التفصــیل علــى مــا ذكــروه، فــال یختــل معــه الفهــم 

وٕاذا ) …(لغــة، مــن الضــروریات بــدلیل وضــع أســماء األجنــاس فإنهــا تفاصــیل مــع تحتهــا
ـــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــوع االشـــــــــــــــــــــتراك لغـــــــــــــــــــــة، فهـــــــــــــــــــــو أیضـــــــــــــــــــــًا واقـــــــــــــــــــــع ف   عـــــــــــــــــــــرف وق

ـــه قولـــه تعـــالى. كـــالم اهللا تعـــالى ـــین ) واللیـــل إذا عســـعس: (والـــدلیل علی فإنـــه مشـــترك ب
  .)٢("إقبال اللیل وٕادباره، وهما ضدان، هكذا ذكره صاحب الصحاح

ـــه األصـــولیون كنـــوع مـــن أنـــواع  ولوجـــود المشـــترك اللفظـــي فـــي كـــالم اهللا، أثبت
إن العالقــة الترابطیـة بــین األلفــاظ . م یــدل علـى ثبــوت اللفــظ ذي الداللـة العامــةالعمـو 

ودالالتهــا، تــتحكم فیهــا نســب تراعــى لتحدیــد جــنس العالقــة، وقــد تتعــدد هــذه النســب 
بنـى  -درجتـبنـى علـى شـكل م -بنى موزاییكیة(كما أوضحها البحث اللغوي الحدیث 

ة أن یصـعب علینـا وضـع الحـدود ، إلـى درجـ)٣()بنـى اشـتقاقیة -على شكل متنـاقض
بین الحقول التي انقسمت إلـى حقـول أصـغر بفعـل اإلضـافات المتكـررة إلـى المعجـم 
اللغوي، وفي هذا المجال نـرى اآلمـدي یضـبط عالقتـین قـد یظـن أنهمـا عالقـة واحـدة 

یشـــرح ذلـــك . وهمـــا عالقـــة االشـــتراك وعالقـــة التواطـــؤ بینمـــا همـــا عالقتـــان مختلفتـــان
ـــاً [قـــد ظـــن فـــي أشـــیاء أنهـــا مشـــتركة ": اآلمـــدي فیقـــول ـــة ] اشـــتراكًا لفظی وهـــي متواطئ

أمــا المشــترك . )٤("وفــي أشــیاء أنهــا متواطئــة وهــي مشــتركة] مشــتركة اشــتراكًا معنویــاً [
نســبة "اللفظــي فقــد عرفنــاه، أمــا التواطــؤ وهــو مصــطلح یتداولــه أهــل المنطــق ویعنــي 

                                                        
  .٨١لعربية، صالفاسي الفهري اللسانيات واللغة ا. د )١(
  .٢٢- ٢١ص ١حكام جاإل )٢(
  .٢٠٧-٢٠٦ص. ةنيسلوعلوم األرميون طحان، بيطار طحان، فنون التقعيد  )٣(

لبث أن تتفرع هي األخرى إىل مكعبات تتنوع يف احلقل املعجمي وانقسامه إىل مكعبات صغرية ال : موازييكية
  .أصغر وهكذا

  .٢٢ص ١حكام جاإل )٤(



- ١٩٣ -  

ـــك حینمـــا یكـــون وجـــوده فـــي  ـــي فـــي أفـــراده، ذل ـــى كل ـــر وجـــود معن ـــًا غی األفـــراد متوافق
  .)١("متفاوت نظرًا إلى المفهوم الذي وضع له اللفظ الكلي

لفظ كلي موضوع لما لـیس لـه طـول وال عـرض وال عمـق " نقطة"مثل ذلك لفظ 
وال بعــد، ووجــود هــذا المعنــى فــي جمیــع أفــراده وجــود متوافــق ال تفــاوت فیــه، إذ كــل 

الرؤیـة تسـمح ببنـاء حقـول مفهومیـة نقطة فیها تمام هذا المعنى دون تفاوت، إن هذه 
علــى أســاس نســبة التواطــؤ تخــتص بالمــدلوالت المشــتركة فــي الداللــة، علــى نقــیض 
االشتراك الذي یسـمح ببنـاء حقـول معجمیـة فـي اتجـاه معـاكس التجـاه التواطـؤ، وهـو 
مـــا یمهــــد لعالقــــة التــــرادف التـــي تشــــكل حقــــًال مفهومیــــًا، یتـــألف مــــن مجموعــــة مــــن 

بمعناهــا، وٕان المفــردة تشــبه حجــرة الفسیفســاء الصــغیرة والمكعبــة  المفــردات المرتبطــة
التـــي تنضـــم إلـــى بـــاقي المكعبـــات لتؤلـــف صـــورة كاملـــة ذات داللـــة عامــــة، أي أن 
الكلمــات التــي تعــود إلــى حقــل معــین تشــبه لوحــة الفسیفســاء التــي تقــع فیهــا الكلمــات 

مفهومیـــــًا  المكعبــــة الواحـــــدة بجانــــب األخـــــرى التـــــي تــــنظم مجتمعـــــة، لتغطــــي حقـــــالً 
  .)٢("معیناً 

لقــد وقــف القــدماء مــن مســألة التــرادف فــي اللغــة مــوقفهم مــن مســألة المشــترك 
اللفظي، بل هناك من اللغویین مـن ربـط المسـألتین وأجـرى علیهمـا نفـس الحكـم، مـن 
ذلــك قــول بعضــهم أنــه كمــا ال یجــوز أن یــدل اللفــظ الواحــد علــى معنیــین فكــذلك ال 

ن  علــى معنــى واحــد، ألن ذلــك تكثیــر لقــاموس اللغــة یجــوز أن یكــون اللفظــان یــدال
دون فائدة، بل ومن العلمـاء مـن ألـف كتابـًا ینفـي فیـه وجـود التـرادف فـي اللغـة كـأبي 

حیــث جهــد نفســه فــي أن یثبــت لكــل " الفــروق فــي اللغــة"هــالل العســكري فــي كتابــه 
فــي إّن األصـل عنـد اآلمـدي هـو وقـوع التـرادف  )٣(.صـیغة معجمیـة مـدلولها الخـاص

ینعـت اآلمـدي الـذین خـالفوا . اللغة، وذلك بما ذهـب إلیـه السـواد األعظـم مـن العلمـاء
ذهب شـذوذ مـن النـاس إلـى امتنـاع وقـوع التـرادف فـي : هذا األصل بالشذوذ إذ یقول

اللغة مصیرًا منهم إلى أّن األصـل عنـد تعـدد األسـماء تعـدد المسـمیات، واختصـاص 
ویســتند هــؤالء الشــذوذ مــن العلمــاء علــى  )٤(".كــل إســم بمســمى غیــر مســمى اآلخــر

حجــج یعرضــها اآلمــدي ثــم ینقضــها، مــن ذلــك قــولهم أن التــرادف یلــزم منــه تعطیــل 
فائدة اللفظ إلمكاننـا علـى اإلسـتغناء بلفـظ آخـر لكونهمـا یؤدیـان مـدلوًال واحـدًا، ثـّم إن 

                                                        
  .٥١املعرفة ص حبنكة امليداين ضوابط )١(
  .٢٠٤-٢٠٣ة  صلسنيوم واأللحان، فنون التقعيد وعطحان، بيطار طرميون  )٢(
باب يف اإلبانة عن كون اختالف العبارات واألمساء : "بعنوان - الفروق يف اللغة -بدأ أبو هالل كتابه )٣(

  ".موجباً الختالف املعاين يف كل لغة
  .٢٣ص ،١ج -أحكامإا )٤(
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تعـدد المســمیات وكثرتهـا أمــام األسـماء تــدل علـى أن كــل إسـم مقصــود بالوضـع ممــا 
ـــرادف تعرقـــل تیســـیر ی ـــة مـــن وجـــود الت نفـــي وقـــوع ظـــاهرة التـــرادف فـــي اللغـــة، فالغای

التخاطب، وتخفیف المشـقة فـي الحفـظ ولـذلك لـیس هنـاك مـدعاة لتكثیـر الـدوال أمـام 
فــذلك أقــرب إلــى حــدوث التواصــل بــین أهــل اللغــة ) المســمیات(محدودیــة المــدلوالت 

مجمــوع هــذه الــدوال  فــردل علــى نقــیض لــو كثــرت الــدوال أدى ذلــك إلــى أن یحفــظ كــ
فیشـــق علیـــه ذلـــك، یبســـط ذلـــك اآلمـــدي فیقـــول مســـتندًا علـــى أّدلـــة وقـــوع المشــــترك 

إّنــه ال یمتنــع عقــًال أن یضــع واحــد لفظــین علــى : "اللفظــي فــي إثبــات وجــود التــرادف
ضـع إحـدى القبیلتـین أحـد اإلسـمین علـى تأو أن . مسـمى واحـد، ثـم یتفـق الكـل علیـه

إسمًا آخر من غیـر شـعور كـل قبیلـة بوضـع األخـرى، ثـم مسمى، وتضع األخرى له 
إّن هــذا المعیــار الــذي اســتند علیــه اآلمــدي یقــارب مــا  )١(".یشــیع الوضــعان بعــد ذلــك

اعتمدتــه أغلــب النظریــات الداللیــة الحدیثــة فــي تناولهــا لقضــیة التــرادف، فأصــحاب 
لفكـرة العقلیـة، النظریة التصوریة یـرون التـرادف إذا كـان التعبیـران یـدالن علـى نفـس ا

أّمــــا النظریـــــة اإلشـــــاریة فیـــــرى أصــــحابها أن تحقـــــق التـــــرادف یقتضـــــي أن یســـــتعمل 
التعبیران لإلشارة إلى نفس الشيء بـنفس الكیفیـة، بینمـا تنظـر النظریـة السـلوكیة إلـى 
ــا النظریــة  ــنفس المثیــر واالســتجابة، أّم تحقــق التــرادف إذا كــان التعبیــران یخضــعان ل

ن إلـى نفـس التفریـع بحیـث ینـتج یدها یكمـن فـي خضـوع التعبیـر التحلیلیة فالترادف عن
  )٢(.عنه سمات تمییزیة متماثلة

إن القــول بــأن اشــتراك اســمین فــي مــدلول واحــد، ینفــي إمكانیــة وجــود أحــدهما 
إلمكانیـــة اإلســـتغناء عنـــه یـــراه اآلمـــدي تضـــییقًا للمنظومـــة اللغویـــة، حیـــث تقتضـــي 

التخاطـب والتواصـل، وذلـك داللـة علـى  تكثیر إمكانیات االختیار بین عناصـر قصـد
وجود الحریة الكاملة فـي اختیـار طـرق الخطـاب بخـالف لـو كـان هنـاك طریـق واحـد 

یلــزم منـه التوســعة فــي اللغــة ) أي التــرادف(فإنــه : یشــرح ذلــك اآلمــدي بقولـه. ال غیـر
وتكثیر الطرق المفیدة للمطلـوب، فیكـون أقـرب إلـى الوصـول إلیـه، حیـث أنـه ال یلـزم 

  )٣(.عذر حصول أحد الطریقین تعذر اآلخر، بخالف ما إذا اتحد الطریقمن ت
وهذه إشارة مهمـة مـن اآلمـدي بحیـث یوقـف مسـألة وقـوع التـرادف علـى فائـدتها 
ـــق  ـــى أداء مهمـــة اإلبـــالغ والتخاطـــب، وذلـــك بخل ـــة التـــي ترمـــي إل فـــي اللغـــة الوظیفی

فســیة واالجتماعیــة، قنـوات عــدة تســمح للمتخـاطبین اختیــار المالئــم منهـا للظــروف الن
                                                        

  .٢٤ص ١املصدر السابق )١(
  .٢٢٤-٢٢٣ص ،أمحد خمتار عمر. د ،انظر علم الداللة )٢(
  .٢٤ص، ١ج، حكاماإل )٣(
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والمقامیـــة بصـــفة عامـــة، وتبـــدو اللغـــة مـــع التـــرادف فضفاضـــة مرنـــة توســـع المعـــاني 
المختلفـــة وتـــوائم المقامــــات المتباینـــة المتعــــددة، فأهـــل الشـــعر یجــــدون ضـــالتهم فــــي 
البحث عن اللفظ المالئم في حقل الترادف قصـد التنویـع فـي الـدالالت، وأهـل النثـر، 

ـــى  ـــى حقـــل التـــرادف الخطـــا ترصـــیعبمـــیلهم إل ـــون إل ـــه، یمیل ب والمشـــاكلة بـــین أجزائ
وقد یتعلـق بـه فوائـد أخـر فـي : "یوضح اآلمدي، تلك الفوائد من الترادف بقوله. كذلك

ـــاس،  الـــنظم والنثـــر بمســـاعدة أحـــد اللفظـــین فـــي الحـــرف الـــروي، ووزن البیـــت، والجن
ألربـــاب والمطابقــة، والخفـــة فــي النطـــق بــه، إلـــى غیــر ذلـــك مــن المقاصـــد المطلوبــة 

  )١(.األدب وأهل الفصاحة
إن اللغة الرحبة التي یجد فیها أهلها سعة في إختیار الكـالم المناسـب وخاصـة 
المشــتغلین فــي حقــل اإلبــداع والتــألیف، یكـــون ذلــك عــامًال لتجویــد وٕاغنــاء قاموســـها 
المعجمي بالتجدید في عناصره وٕابداع طرق أخـرى، تبقـى اللغـة معهـا محافظـة علـى 

ة نظامهـا ممـا ینجـر عنـه حـدوث تقسـیمات فـي بنیـة الحقـل المفهـومي، مرونتها وسـع
بحیـــــث تبـــــرز المــــــدلوالت المتطابقـــــة لتطـــــابق دوانهــــــا، والمـــــدلوالت األقـــــل تطابقــــــًا، 

دائمــًا  ینــزع والمــدلوالت المتقاربــة داللیــًا، وتلــك ســنن یخضــع لهــا النظــام اللغــوي الــذي
ن فـي علــم الداللـة، إلــى إحصــاء نحـو التجــدد والتغیـر وهــذا مـا حــدا بالعلمـاء المحــدثی

ـــواع مختلفـــة مـــن التـــرادف منهـــا التـــرادف الكامـــل أو التـــام، والتـــرادف المتقـــارب، : أن
وٕالـى ذات القضـیة یشـیر اآلمـدي  )٢(والترادف اإلستلزامي ومـا إلـى ذلـك مـن األنـواع،

ه حـول التـرادف، ویمیـز بـین مصـطلحات قـد یشـكل فـي إلحـاق دوانهـا ثـفي آخر مبح
معــین كالتبــاین ومصــطلح المؤكــد، فالتبــاین كمــا عرفــه أهــل المنطــق  بحقــل مفهــومي

هـو النسـبة بـین معنـى ومعنـى آخـر لـه فـي المفهـوم وال ینطبـق أي واحـد منهمـا علـى 
أي فرد مما ینطبق علیه اآلخر، فهما بحسب تعبیـر أهـل هـذا الفـن مختلفـان مفهومـا 

وقــد ظــن : "لتبــاین والتأكیــدیقــول اآلمــدي ممیــزًا بــین التــرادف وا )٣(.قاً امختلفــان مصــد
ــــت األســــماء لموضــــوع واحــــد  ــــك عنــــدما إذا كان ــــة، وذل ــــة وهــــي متباین بأســــماء مترادف
باعتبــار صــفاته المختلفــة، كالســیف، والصــارم، والهنــدي، أو باعتبــار صــفته وصــفة 
صفته كالناطق والفصیح، ولـیس كـذلك، ویفـارق المـرادف المؤكـد مـن جهـة أن اللفـظ 

ه إیضــاحًا، وال یشــترط تقــدم أحــدهما علــى اآلخــر، وال یــرادف یــد مرادفــر المــرادف ال ی
الشيء بنفسه بخالف المؤكد، والتـابع فـي اللفـظ، فمخـالف لهمـا فإنـه البـد وأن یكـون 

                                                        
  .٢٤، ص١ج ،املصدر السابق )١(
  .٢٢٢-٢٢٠علم الداللة، ص. عمر خمتارأمحد  )٢(
  .٤٧حبنكة امليداين، ضوابط املعرفة ص )٣(
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حســـن بســـن، وشـــیطان : علــى وزن المتبـــوع، وأنـــه قـــد ال یفیـــد معنـــى أصـــًال، كقـــولهم
مــا أدري : فقــال لیطـان ولهــذا، قــال ابــن دریــد ســألت أبــا حـاتم عــن معنــى قــولهُم بســنُ 

  )١(.ما هو
إن معیـــار االشــــتراك والتــــرادف مــــن المعــــاییر التــــي اعتمــــدت حــــدیثًا فــــي بنــــاء 

لبنــاء  اً ولــذلك یعــد اآلمــدي مــن أوائــل العلمــاء الــذین أسســوا أفكــار  )٢(الحقــول الداللیــة،
ـــود  ـــك صـــراحة إال أن مـــا أرســـاه مـــن قواعـــد وقی ـــم یشـــر إلـــى ذل حقـــول داللیـــة، وٕان ل

المجــال یمكــن اعتمــاده لوضــع حقــول مفهومیــة تصــور لنــا بشــكل تنظیمیــة فــي هــذا 
عملــي وواضــح الوشــائج التــي تقــوم بــین مفــردتین أو أكثــر، خاصــة وأن اآلمــدي لــم 
یكتــف بوضــع معــاییر لبنــاءات صــوریة فحســب، بــل وقــد تعــداها إلــى وضــع معــاییر 
ا لبنــاءات مفهومیــة تقــوم علــى تجمیــع وحــدات مــن المــدلوالت المشــتركة التــي یغطیهــ

لفــظ، یوضــع كمــدخل للحقــل الــداللي، ویمكــن تلخــیص معــاییر اآلمــدي التــي تــدخل 
  : في بناء الحقول الداللیة فیما یأتي

  .دالالت كثیرة مشتركة في لفظ واحد یجمعها: معیار المشترك اللفظي-١
لفـــظ عـــام یضـــم تحتـــه ألفاظـــًا خاصـــة تشـــكل : معیـــار العمـــوم والخصـــوص-٢

  .حقًال داللیاً 
  .لفظ كلي یتضمن ویستلزم ألفاظًا جزئیة: والجزءمعیار الكل -٣
كعمــوم األلفـــاظ العربیــة التـــي ال عالقــة بینهـــا ال : معیــار التنــافر أو التبـــاین-٤

  .قاً اصدم مفهومًا وال
مدلول كلي یشرف علـى حقـل مـن األلفـاظ عكـس المشـترك : معیار الترادف-٥

  .اللفظي
اده یشــكل معهــا حقــًال وهــو نســبة وجــود معنــى كلــي فــي أفــر : معیــار التواطــؤ-٦

  .داللیاً 
  .استلزام ألفاظ مخصوصة لمؤكداتها وفق عالقة لزومیة: معیار التوكید-٧
طلــب األلفـاظ وفــق وزنهـا الصــرفي ألفاظـًا تجانســها وزنـًا قــد : معیـار اإلتبـاع-٨

  .ترادفها وقد ال یكون لها معنى، والمعیار هذا معیار صرفي
مـــن بحـــث اآلمـــدي فـــي موضـــوع هـــذه مجملـــة هـــي النســـب التـــي اســـتنبطناها 

                                                        
  .٢٥ص ،١حكام جاإل )١(
ضاد من احلقول تادف والرت ول عام اعترب ألفاظ الأ A Jolles. ٨٠علم الداللة، ص ،خمتار عمر أمحد )٢(

  .الداللية
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العالقــــات بــــین األدلــــة اللغویــــة، فیمــــا یخــــص تفریعــــه للــــركن اإلســــمي وبحثــــه حــــول 
  .الترادف والمشترك اللفظي
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  : الفصل الثالث
  ي ـــــــطاب اإلبالغـــالخ

  وحداتھ ومقوماتھ عند اآلمدي
  
  

  :وحدات الخطاب اللغوي- ١
الكـالم، كانــت األرضـیة التــي /وسـیر، اللغــةإن الثنائیـة التقابلیــة التـي وضــعها س

ومـا یقابلـه وهـو ) le discoure(تأسسـت علیهـا رؤى مختلفـة حـول مفهـوم الخطـاب 
وقــد أفضــى ذلــك إلــى التمییــز بــین مــا هــو أساســي، ومــا هــو ) Penonce(المنطــوق 

: معرفـًا الخطـاب بقولـه) L. Guespin(یشرح ذلـك العـالم اللسـاني جسـبن . عرضي
ع آللیــات وشـروط متحكمــة، فـإذا مــا رمنـا الدراســة اللسـانیة لشــروط هـو تعبیــر یخضـ"

إنتــاج نــص مــا كنــا بصــدد دراســة خطابــه، وٕاذا مــا ألقینــا نظــرة علــى ذلــك الــنص مــن 
وقــــد عــــرض  )١(".وجهـــة نظــــر تركیبـــه أو بنائــــه اللغـــوي كنــــا بصـــدد دراســــة منطوقـــة

  .الحرف والفعل واإلسم: اآلمدي لوحدات الخطاب اللغوي وهي

  :فالحر- أ
فالخطاب اللغوي عنـد اآلمـدي یضـطلع بتـوفیر اآللیـات التعبیریـة التـي تبـدأ مـن 
أدنــى صــیغة إلــى أكبــر تركیــب، فــالتفریع الــداللي للحــرف یمثــل إحــدى أهــم األدوات 

ولـذلك . في الخطاب الشرعي لدى اآلمدي فضًال عن الـركن اإلسـمي والـركن الفعلـي
ـــیم للحـــروف جـــ ـــه اإلحكـــام یق ـــة وظیفتـــه نجـــد اآلمـــدي فـــي كتاب ـــًا مـــن زاوی دوًال تفریعی

الداللیـة، فــالحرف مـا دل علــى معنـى فــي غیــره وهـو أصــناف منهـا حــرف اإلضــافة، 
                                                        

)١( Initiation aux methodes de l,analyse du discours D. 
Maingueneau P.11  
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وهــو مــا یفضــي بمعــاني األفعــال إلــى األســماء وهــو ثالثــة أقســام، لكــل منهــا دالالت 
التـي تـؤدي ) كِمـنْ (معینة مقیدة بضوابط محكمة، فمن الحروف ماال یكون إال حرفـًا 

عــیض وداللــة بیــان الجــنس وبدایــة الغایــة ومــا إلــى ذلــك، ومنهــا مــاال یكــون داللــة التب
التـي تـؤدي داللـة المباعـدة، وقـد تكـون إسـمًا مجـرورًا بإحـدى ) كَعنْ (حرفًا وٕاسمًا معًا 

اللتــین تفیــدان ) -كخــال وحاشــا-(أدوات الجــر، ومــن الحــروف مــا یكــون حرفــًا وفعــًال 
  تفریعي اآلتيویمكن توضح ذلك الرسم ال )١(اإلستثناء،
  الداللة الحرفیة          

  الداللة اإلسمیة    التفریغ الداللي للحرف
  الداللة الفعلیة          

ویقف اآلمدي وقفة طویلـة فـي مبحـث حـروف العطـف، ویعـرض آلراء العلمـاء 
أهـي للجمـع المطلـق، ) الـواو(وقـد حصـل االخـتالف فـي داللـة . في ذلك ثـم ینقضـها

ممــــن عــــارض  -فهنــــاك مــــن العلمــــاء). ثــــم(و) الفــــاء(أم للترتیــــب فیشــــترك إذن مــــع 
علـــى داللـــة الترتیـــب مجـــازًا ألنـــه یتعـــذر ) الـــواو(یـــذهب إلـــى حمـــل  -اآلمـــدي رأیهـــم

ـــك فـــي بعـــض التراكیـــب الخالیـــة مـــن القـــرائن، ففـــي قـــول الســـید فـــي  حملهـــا علـــى ذل
أنـه كــان یجـب علـى العـب الترتیـب، یـرد اآلمــدي ) بزیـد وعمـرو أیـت: (خطابـه لعبـده

أنـــه لـــم یجـــب علـــى العبـــد الترتیـــب نظـــرًا إلـــى قرینـــة الحـــال : "ا الـــرأي قـــائالً علـــى هـــذ
المقتضیة إلرادة جهة التجـوز، حتـى لـو أنـه فـرض عـدم القرینـة لقـد كـان ذلـك موجبـًا 

  )٢(.للترتیب
فالســـند الـــذي اعتمـــده اآلمـــدي فـــي تصـــریف داللـــة ذلـــك الخطـــاب مـــن الداللـــة 

ــة المجازیــة، هــو  وذلــك مــا درســه البحــث الــداللي " ة الحــالقرینــ"الحقیقیــة إلــى الدالل
واللســاني الحــدیث فیمــا ســمي بالداللــة المقامیــة، ویقابــل اآلمــدي مقابلــة عالئقیــة بــین 

اللتـین تـدالن علـى ) ثـم(و) الفـاء(التي تدل على الجمع المطلق أصًال، وبین ) الواو(
داللــــة وبـــین داللـــة الجمـــع المطلـــق، و ) الــــواو(الترتیـــب، فتكـــون داللـــة مطابقـــة بـــین 

) الــواو(وبــین داللـة الترتیـب المشــترك، وتبعـًا لــذلك كانـت ) الـواو(تضـمن والتـزام بــین 
دالة حقیقة وأصـًال علـى معنـى الجمـع المطلـق بحیـث یشـترك المعطـوف والمعطـوف 

  .علیه في القضیة والحكم
: كذلك من جهة التجوز فتقید الترتیـب، یشـرح ذلـك اآلمـدي فیقـول) الواو(وتدل 

                                                        
  .٦١ص ،١ج ،اإلحكام يف أصول األحكام )١(
  .٦٤ص ،١ج ،حكام يف أصول األحكاماإل )٢(
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وذلـك ممـا ) ثـم(و) الفـاء(في الترتیب المطلق المشـترك بـین ) الواو(جعل فنحن إنما ن
داللة مطابقة، بل أمـا بجهـة التضـمن أو اإللتـزام، وكمـا أنهـا ) ثم(و) الفاء(تدل علیه 

تــدل علــى الترتیــب المشــترك بداللــة التضــمن أو اإللتــزام، فتــدل علــى الجمــع المطلــق 
ب المشــترك عــن لفــظ یطابقــه أولــى مــن هــذه الداللــة، وعنــد ذلــك فلــیس إخــالء الترتیــ

  )١(.إخالء الجمع المطلق
التـي ) ثـم، الفـاء، حتـى(ویورد اآلمدي أمثلة تطبیقیة تمیز بین حـروف العطـف 

تشترك في الداللـة علـى الترتیـب، ولكنهـا تحـدها دالالت هامشـیة ضـروریة لمقتضـى 
ــــة ال ــــك إلــــى الدالل ــــي تكــــو ز الحــــال وســــیاق الخطــــاب، وٕان مــــرد ذل ن محــــل مانیــــة الت

اخـــتالف وتفـــاوت بـــین كـــل حـــدث وآخـــر ممـــا تشـــرف علیـــه هـــذه الحـــروف الثالثـــة، 
  .وتسهم في تحدیده وتأویل مدلوله، یقول اآلمدي في ذلك

وأما الفاء وثم وحتى، فإنهـا تقتضـي الترتیـب وتختلـف مـن جهـات أخـرى، فأمـا "
ا توجـب وأمـا ثـم، فإنهـ) …(الفاء، فمقتضاها إیجاب الثاني بعد األول من غیر مهلـة

  …الثاني بعد األول بمهلة
وقیــــل أنهــــا تــــرد بمعنــــى الــــواو، وأمــــا حتــــى، فموجبــــه لكــــون المعطــــوف جــــزءًا مــــن 

وثالثـــة منهـــا تشـــترك فـــي . …مـــات النـــاس حتـــى األنبیـــاء: المعطـــوف علیـــه نحـــو قولـــك
وثالثــــة منهــــا تشــــترك فـــــي أن  …أو، إمــــا، وأم: تعلیــــق الحكــــم بأحــــد المــــذكورین وهـــــي

ویــربط اآلمــدي  )٢(ال، بــل، ولكــن،: ف علیــه فــي حكمــه وهــيالمعطــوف مخــالف للمعطــو 
) حتـى(التفریع الـداللي للحـروف بمـا یتعلـق بـه مـن سـمات تمییزیـة فـي الجملـة، فـالحرف 

یـــــؤدي داللـــــة تمیـــــز بـــــین المعطـــــوف والمعطـــــوف علیـــــه بكـــــون المعطـــــوف جـــــزءًا مـــــن 
ـــه ـــدم فـــي األفضـــلیة علـــى المعطـــوف علی ـــه، ویكـــون عـــادة المعطـــوف مق  المعطـــوف علی

 وٕان كانت) أو، أما، أم(أما الحروف . بناء على عملیة اإلسناد
تشــترك فــي أداء داللــة التخییــر إال أنهــا تتمــایز بســمات ذاتیــة تتمثــل فــي تلــك 

، مــع نســق )أو(و ) أمــا(الهــوامش الداللیــة التــي تتحــدد مــع نســق الخطــاب ونوعــه فـــ
خطــاب األمــر، الخطــاب الخبــري فتفیــد داللــة الشــك فــي أحــد األمــرین أمــا مــع نســق 

، فتفیــــد داللــــة الشـــك فــــي تعیــــین )أم(فإنهمـــا یفیــــدان التخییـــر مطلقــــًا واإلباحــــة، أمـــا 
  .)٣(األمرین معًا مع الیقین في وجود أحدهما

إن هذا التفریع المتمیز للحـروف ینبنـي عـن وعـي معرفـي متقـدم، وسـبر عمیـق 
                                                        

  .٦٦-٥٦ص ،١ج ،املصدر السابق )١(
  .٦٩ص ١املصدر نفسه ج )٢(
  .٦٩ص  ١املصدر نفسه ج )٣(
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ـــة وذلـــك مـــن أجـــل حصـــر الخصـــائص والســـمات ا ـــة البنیـــة الداللی ـــي لجـــوهر حقیق لت
ُأخــذت كمعــاییر داللیــة تنــتظم وفقهــا الحــروف التــي غــدت فــي تراثنــا المعرفــي حقــًال 
ألســنیًا یغطــي مجــاالت شــتى مــن المفــاهیم تتعلــق بصــیغة الحــدث وبزمانــه وهیأتــه، 

  .كما تتعلق بالمسند إلیه وبداللة الخطاب بحسب نسقه
 ولــذلك انبــرى نفــر غیــر قلیــل إلـــى تخصــیص مؤلفــات تتنــاول حقــل الحـــروف،
ومــنهم مــن ســاقها فــي مــدخل كتابــه كوحــدات أساســیة فــي بنــاء الخطــاب اللغــوي إذ 
تأخـذ مـع الفعــل واالسـم مسـارها اإلبالغــي وفـق الـنمط التــألیفي، الـذي یسـتمد أصــوله 

  .)١(من النظام القواعدي للسان ما
وقـــد شـــهد العلمـــاء واألدبـــاء قـــدیمًا وحـــدیثًا، اختالفـــات قـــد امتـــدت عبـــر الزمـــان 

تأویل آیة أو حدیث أو بیت شعر أو جملـة نثـر، وذلـك الخـتالفهم فـي  والمكان حول
ـــداللي  ـــاح ال ـــة لحـــرف أو لقصـــورهم عـــن إدراك االنزی ـــة المرجعی تحدیـــد القیمـــة الداللی
الحاصــل للحــرف لضــرورة إبالغیــة اقتضــاها الســیاق الخطــابي فخــرج بداللــة الحــرف 

  .عن المألوف
ین الوحـدات التعبیریـة للخطـاب، إن إقرار األمدي بوجـود قواعـد كلیـة مشـتركة بـ

لیعطي للحرف قیمته التأسیسیة فـي بنیـة الخطـاب اللغـوي فـي رحـاب عملیـة التشـكل 
  .المتجدد لمكوناته الداللیة

  :الفعل-ب
إن التفریـع الـداللي للفعـل لــه وجـود متمیـز فـي كتــاب اآلمـدي، فبعـد تمییـزه بــین 

ــًا، ی قــف اآلمــدي علــى التمییــز بــین الماضــي والمضــارع واألمــر تمییــزًا صــوریًا وزمانی
رؤیــــة النحــــاة ورؤیــــة المناطقــــة للفعــــل، فالبنیــــة الشــــكلیة لصــــیغة الفعــــل لهــــا داللتهــــا 
التمییزیــة ضــمن المقــوالت النحویــة، فالنحــاة یــرون أن الفعــل كلمــة مفــردة ســواء أكــان 
هــذا الفعــل ماضــیًا أو مضــارعًا أو أمــرًا، أمــا المناطقــة فیــرون أن الفعــل المفــرد هـــو 

ي دون المضــارع، فـالمفرد هــو الـذي یــدل علـى شــيء مخصـوص وال جــزء لــه الماضـ
یدل على شيء أصًال، بخالف غیر المفرد وهو الـذي یـدل علـى شـيء مخصـوص، 

والفعــل وٕان كـان كلمــة : "یقــول اآلمـدي. ولـه جـزء یــدل علـى شــيء مخصـوص كـذلك
ن المضـارع مفردة عند النحاة مطلقًا فعند الحكمـاء، المفـرد منـه إنمـا هـو الماضـي دو 

وذلـك ألن حـرف المضـارعة فـي المضـارع هـو الـدال علـى الموضـوع، معینـًا كـان أو 
وهــو ) …(غیــر معــین، والمفــرد هــو الــدال الــذي ال جــزء لــه یــدل علــى شــيء أصــًال 

                                                        
  .١٢٤، املكون الداليل للفعل يف لسان العريب ص يناألستاذ أمحد حسا )١(
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فلـیس فیـه حـرف یــدل . بخـالف الماضـي، فإنـه وٕان دل علـى الفعـل وعلــى موضـوعه
  .)١("على الموضوع فكان مفرداً 
ؤدیهــا أجــزاء مــن الكلمــة، تالداللــة التــي قــد  (Hjelmslev)لقــد بحــث یمســلف 

فكل لغة تكمن في نظام من العالمات یعني ذلـك نظـام مـن الوحـدات التعبیریـة التـي 
، فالكلمـات هــي بــالطبع عالمــات لكـن أجــزاء مــن الكلمــات )المعنــى(تتصـل بمحتــوى 

تظـل مطــردة ، فاللغـة تفـرض سـننها فـي التركیـب والبنـاء، )٢(قـد تكـون عالمـات كـذلك
مـع كــل تشـكیل متجــدد لبنیتهـا، تنــتظم معهــا عملیـة الوقــوع أو الرصـف بــین عناصــر 
الكلمــة الواحــدة، أو عناصــر التركیــب، قـــد یكــون للكلمــات المركبــة داللــة لعناصـــرها 

 (les signes)بالعالمـات الدالـة ) یمسـالف(وقد ال تكـون لهـا داللـة، وهـو مـا سـماه 
هنــاك فــي بنیــة اللغـــة : "یقــول یشــرح ذلــك (les syllabes)والمقــاطع غیــر الدالــة 

  .)٣(قواعد خاصة النتظام المقاطع
فالفعــل الماضـــي عنـــد اآلمـــدي كلمـــة مفـــردة باعتبارهـــا ال جـــزء لهـــا، أمـــا الفعـــل 
المضــارع فــأجزاؤه حــروف المضــارعة كضــمیر الغائــب وضــمیر المــتكلم، فإنهــا تــدل 

مقتـرن بـزمن الحـال أو على صاحب الحـدث فضـًال عـن داللـة الفعـل علـى الحـدث ال
المسـتقبل، وقـد أفضـى التفریـع الـداللي للفعـل عنـد اآلمـدي أن عـّد المضـارع الـذي ال 
ــــدل حرفــــه علــــى شــــيء مخصــــوص، مفــــردًا كالماضــــي الــــذي ال جــــزء لــــه ولكــــن  ی

ــه وقــد ألحــق بعضــهم مــا كــان مــن المضــارع : "االخــتالف بــّین كمــا یوضــح ذلــك قول
اد دون غیــره الشــتراكهما فــي الداللــة علــى الــذي فــي أولــه الیــاء بالماضــي فــي اإلفــر 

الفعـــل، وعلـــى موضـــوع لـــه غیـــر معـــّین، ولـــیس بحـــق، فإنهمـــا وٕان اشـــتركا فـــي هـــذا 
المعنــى، فمفترقــان مــن جهــة داللــة الیــاء علــى الموضــوع الــذي لــیس معّینــًا، بخــالف 

  .)٤("الماضي حیث أنه لم یوجد منه حرف یدل على الموضوع كما سبق
ـــد یتوضـــح الســـبیل أك ـــالي لتوضـــیح مـــا نحـــن وق ـــر إذا مـــا اعتمـــدنا الشـــكل الت ث

  .بشأنه
  داللة على الحدث 

  ).بحسب السمات الداللیة الممیزة له(
  .داللة على الزمن       الداللة التفریعیة للفعل الماضي-

                                                        
  .٦١-٦٠ص  ،١األحكام ج ،حكام يف أصولاإل )١(
)٢( Louis Hjelmslev P. 55 Le language.   
  .٥٨ص  ،املرجع السابق )٣(
  .٦١ص  ،١ج ،حكام يف أصول األحكاماإل )٤(
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  .غیر معّین هفاعل
  

  داللة على الحدث -
  )بحسب السمات الداللیة الممیزة له(

  .داللة على الزمن-    المضارع  الداللة التفریعیة للفعل-
  .معّین في إطار حقل مفهومي هفاعل

علـى سـبیل المثـال وٕان كـان یـدل علـى حـدث المـرور ) مـرّ (إن الفعل الماضـي 
فــي زمــن معــین فإنــه ال یــدل علــى الســمات االنتقائیــة لفاعلــه الــذي یبقــى مجهــوًال فــي 

الــداللي مــع دائــرة مــن األســماء قــد ال تقــع تحــت حصــر، خاصــة فــي ظــل االنزیــاح 
أو ) یمــر(فعـًال مضـارعًا ) مــر(بـروز الـدالالت المجازیـة، وٕاذا صــغنا مـن هـذا الفعـل 

مفـرد، : +، فإن الفعل عندئذ یسـتدعي سـمات انتقائیـة لفاعلـه یمكـن إبرازهـا فـي)نمر(
  .حالة عارضة+ الزم+ حركة +جمع، + 

ومـا تـوفره  إن البنیة المورفولوجیـة للفعـل المضـارع فـي النظـام األلسـني العربـي،
مـن ســمات انتقائیــة إضـافیة تعــد البنیــة التأسیسـیة الرئیســیة التــي تنشـئ تلــك العالئــق 
التـــي ینـــتظم وفقهـــا الخطـــاب، فهـــو یحـــدث إحالـــة مرجعیـــة یقتضـــیها موضـــوع الفعـــل 
اقتضاء، تقوم على أساس الفـرز االسـتبدالي لفئـات الكلـم، كمـا یسـمیه األسـتاذ أحمـد 

ّول خــع الــداللي للفعــل وحصــر ســماته االنتقائیــة إذ یحســاني الــذي حــدد أهمیــة التفریــ
وٕان  )١(لنــا ذلــك بقیــاس تــوارد الفعــل فــي اللســان العربــي تــواردًا یمنــع اللــبس واإلبهــام

ــــوع مــــن  ــــد تعرضــــت لن ــــي الخطــــاب اللغــــوي الحــــدیث ق كانــــت الســــمات االنتقائیــــة ف
تـي فغدت في بعض األحیان غیر قادرة على ضـبط محكـم لفئـات الكلـم ال) التشتیت(

ترد في رصف مع الفعل بحسب سماته الداللیة وذلك راجـع لحركیـة العالمـة اللغویـة 
فــي محــیط ســیمیائي، قــد شــكل فیــه االنزیــاح الــداللي أنماطــًا تعبیریــة جدیــدة، أعــادت 
النظــر فــي تلــك العالئــق الداللیــة التــي ترتــد إلــى العــرف اللغــوي، الــذي لــم یعــد یالئــم 

  .ي للعالمات اللغویةالخریطة الجدیدة للنظام العالئق

  :االسم-ج
یقیم اآلمدي تقسیمات المفرد علـى تفریـع داللـي یأخـذ كمعیـار داللتـه اإلخباریـة 

فاالسم هو الـذي یصـلح لبنـاء الجمـل الخبریـة مـن جنسـه . أو عدم حمله لهذه الداللة
                                                        

  .١٣٥ص  ،د حساين، املكون الداليل للفعل يف اللسان العريباألستاذ أمح )١(
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هـو إمـا "یقول اآلمدي في ماهیـة االسـم المفـرد . خالفًا للفعل الذي ال یصح منه ذلك
ین فقـط أو ال یصـح ءح جعله أحد جزئي القضـیة الخبریـة التـي هـي ذات جـز أن یص

فــإن كـــان األول فإمــا أن یصـــبح تركیـــب القضــیة الخبریـــة مــن جنســـه أو ال یصـــبح، 
فـإن كـان األول فهـو االسـم وٕان كـان الثـاني فهـو الفعـل، وأمـا قسـیم القسـم األول فهـو 

الســم، وذلــك بــأن أخــرج وقــد احتــاط اآلمــدي فــي الحــد الــذي عــرف بــه ا )١(،"الحــرف
منــه األســماء الناقصــة والمضــمرة التــي ال تــدل علــى معــین معلــوم فــي عــالم الداللــة، 
بحیــث یتعــذر بنــاء قضــیة خبریــة ذات محتــوى داللــي مــن أســماء مبهمــة أو ناقصــة 

، األســماء النــواقص كالــذي )فــي االســم(وال یلــزم علــى مــا ذكرنـاه : "یقـول شــارحًا ذلــك
وهـــي، حیـــث إنـــه ال یمكـــن جعلهـــا أحـــد جـــْزَءي القضـــیة والتـــي، والمضـــمرات كهـــو 

  .)٢("الخبریة عند تجردها وال تركب القضیة الخبریة منها
فاالسـم عنصــر أساسـي فــي أي ســیاق لغـوي، تقتضــي داللتــه إرجاعـًا فــي عــالم 

 Pierre)بیــار لــورة (األعیــان أو األذهــان بوصــفه شــیئًا لــه ممیــزات خاصــة، ینقــل 
Lerat) ذي أجمل مدونة أجـزاء الخطـاب وعـرف االسـم كـاآلتيال: "تعریف أرسطو :

هــو مقطــع صــوتي یقصــد بــه داللــة متعــارف علیهــا، خــال مــن أي مرجــع إلــى الــزمن 
ـــد  )٣("وال یـــدل كـــل جـــزء منـــه علـــى داللـــة عنـــدما یؤخـــذ مســـتقالً  إن ماهیـــة االســـم عن

ـــم، إذ یحیـــل اســـم العلـــم مباشـــرة علـــى مفهومـــه  اآلمـــدي تكـــاد تنحصـــر فـــي اســـم العل
ي بحیث إذا سمع اسم تبادر إلـى الـذهن مسـماه، علـى خـالف األسـماء العادیـة الذهن

وفــي معــرض تفریــع االســم . التــي ال یخضــع حقلهــا المفهــومي إلــى حصــر أو تعیــین
تفریعــًا، یعتمــد معیــار اإلفــراد والتركیــب فــي إحــداث أنســاق مــن الحقــول المفهومیــة، 

، أو متعــددًا، فــإن كــان واحــدًا ثــم ال یخلــو إمــا أن یكــون االســم واحــداً : "یقــول اآلمــدي
: فمسماه إما أن یكون واحدًا، أو متعددًا، فإن كان واحدًا فمفهومـه منقسـم علـى وجـوه

أنــه إمـا أن یكــون بحیــث یصــح أن یشـترك فــي مفهومــه كثیــرون، أو : القسـمة األولــى
ـــه الشـــركة بالفعـــل، مـــا بـــین  ـــي، وســـواء وقعـــت فی ـــإن كـــان األول فهـــو كل ال یصـــح ف

یة كاسم الكوكب أو غیر متناهیة كاسم اإلنسـان أو لـم تقـع إمـا لمـانع أشخاص متناه
والشــمس والقمــر أو بحكــم االتفــاق كاســم عنقــاء ) بفــتح الــالم(مــن خــارج كاســم العــالم 

  .)٤("مغرب، أو جبل من ذهب

                                                        
  .١٦ص  ،١ج ،حكام يف أصول األحكاماإل )١(
  .١٦ص  ١املصدر السابق ج )٢(
)٣( Semantique descriptive P. 40.  
  .١٦ص ،١ج ،حكام يف أصول األحكامإلا )٤(



- ٢٠٥ -  

ـــاء حقـــول  ـــاهي، یرســـم اآلمـــدي معـــالم تصـــلح ألن تتخـــذ لبن ـــد المتن بهـــذا التحدی
ـــتظم وفقهـــا اللســـان ال ـــدرس داللیـــة ین ـــنم عـــن كســـب منهجـــي أحـــرزه ال عربـــي، وهـــو ی

  .التراثي العربي
االســم المفــرد واالســم : فالحقــل المفهــومي العــام یحــدد فــي االســم قســمین اثنــین

، فـــالمفرد قـــد یـــدل داللــة مفـــردة، أو قـــد یـــدل دالالت متعـــددة، )١(المركــب أو المؤلـــف
لمفــــردة أو وهـــو مــــا ینــــدرج تحـــت مصــــطلح المشــــترك اللفظـــي، فاالســــم ذو الداللــــة ا

المتعــددة یضــم قســمین بــارزین همــا اللفــظ الكلــي واللفــظ الجزئــي وهمــا یتفرعــان إلــى 
ك الحـدیث ئتیإن اللفظ الكلي كما حـدده اآلمـدي، هـو مـا یسـمى فـي السـیما. أصناف

بالكلمة الغطاء التي تشرف على حقـل داللـي، معلومـة عناصـره أو غیـر محـددة مـن 
مـن العناصـر البشـریة تصـح أن یطلـق علـى فهي تضم مجموعـة ) إنسان(ذلك كلمة 

ـــداللي ذو مجـــال ) إنســـان(كـــل منهـــا لفـــظ  ـــة، فحقلهـــا ال ـــر متناهی وهـــي عناصـــر، غی
عـدد ال متنـاه مـن [إنسـان : مغلق من جهة ومفتوح من جهة ثانیة على الشكل التالي

وقـد یكـون الحقـل الـداللي محـدد العناصـر متنـاهي األجـزاء كأیـام األسـبوع  ]…البشر
السـنة أو رتـب الترقیـة عنـد الجنـد ومـا إلـى ذلـك، فكلمـة أسـبوع علـى سـبیل أو شهور 

ـــى  ـــین عل ـــه مـــن الجهت ـــة عناصـــره ومغلـــق مجال المثـــال لفـــظ كلـــي یغطـــي حقـــًال معین
 -الخمـــیس -األربعـــاء -الثالثــاء -اإلثنـــین –األحـــد -الســبت[أســـبوع : الشــكل التـــالي

  ].الجمعة
مجالهـا اإلجرائـي أو مجالهـا لقد أحصى اآلمدي أصنافًا للفـظ الكلـي بنـاء علـى 

طــاء تحــوي أســماء مشــكلة حقــًال داللیــًا ال شــركة بینهــا بالفعــل غالنظــري، إذ الكلمــة ال
إنمـا بالفعــل كاسـم العــالم أو الكـون، وأســماء واقعــة موقـع اللفــظ الكلـي بفعــل التواضــع 

م أنــه اســم وهمــي إال أن لــه عناصــر تنضــوي تحتــه رغواالصــطالح كاســم العنقــاء فــ
عــل واإلجــراء وٕانمــا بالعقــل والنظــر، إن هــذا التحدیــد الــدقیق لحقــول األدلـــة لــیس بالف

یعــد ضــرورة لغویــة ملحــة ترســم لعــالم اللغــة إطــارًا واضــحًا للتعامــل بــوعي مــع حقیقــة 
المصطلح، وذلك من أجل الولوج إلى مقاربة وظیفیـة السـتنباط األحكـام مـن الـنص، 

االسـم فیـذكر االسـم المتـواطئ فال عجب إذن أن نرى اآلمدي یخوض في تقسـیمات 
وهمــا یقــابالن علــى التــوالي اســم الــذات واســم المعنــى، فــالمتواطئ  )٢(واالســم المشــكك

مــا تواضــع حــول داللتــه المجتمــع اللغــوي بحیــث ال اخــتالف فــي تعیــین إرجاعــه فــي 
                                                        

فيه بإسهاب تفريعات األلفاظ املفردة  علماً خاصاً مساه علم األلفاظ حبثَ ) هـ٣٣٩ت (لقد وضع الفارايب  )١(
  .١٦ص  ،انظر الفصل اخلاص جبهود الفارايب يف حتديد ماهية الداللة يف القدمي -واملركبة

  .١٧ص  ،١ج ،حكام يف أصول األحكامإلا )٢(
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عالم األعیان، أما المشـكك فهـو علـى نقـیض المتـواطئ بحیـث لـم یقـع حولـه تواضـع 
غـــة فمدلولــه غیـــر موحـــد الداللـــة كلفــظ الوجـــود واألبـــیض ومـــا إلـــى عــام بـــین أهـــل الل

ذلك، وهو إشارة إلى ضـرورة أخـذ الحیطـة العلمیـة فـي التعامـل مـع االسـم بتفریعاتـه، 
  .خاصة إذا تعلق األمر باستنباط دالالت األحكام من نصوص القرآن الكریم

تحــت االســم أمــا القســم الثــاني المفــرد فهــو االســم المركــب أو المؤلــف، ویــدرج 
المفــرد الجزئــي وهــو یشــكل أحــد عناصـــر االســم المفــرد الكلــي الــذي ســبق الحـــدیث 

غیــر صــالح الشــتراك ) االســم(وٕامــا أن یكــون مفهــوم : "یقــول اآلمــدي فــي ذلــك. عنــه
  .)١("كثیرین فیه فهو الجزئي وهو إما أن ال یكون فیه تألیف أو فیه
الصـــورة التـــي یعرفهـــا  إن اللفـــظ الجزئـــي فـــي عـــرف المناطقـــة یثیـــر فـــي الـــذهن

محــددة فـــي عـــالم األعیـــان وهـــو قـــد یكـــون مشـــتقًا مـــن اســـم أو فعـــل أو صـــوت وهـــو 
المسمى االسم المنقول، أو ال یكون كذلك فهو االسم المرتجل الـذي لـیس بینـه وبـین 
ما نقل عنه مناسبة، وهو ما یقابله في الدرس النحـوي االسـم المشـتق واالسـم الجامـد 

ار اآلمدي فـي االسـم إلـى المؤلـف الجزئـي یقـول فـي ذلـك، وٕان على التوالي، كما أش
ــًا فإمــا مــن اســمین مضــافین كعبــد اهللا أو غیــر مضــافین، ) االســم الجزئــي(كــان  مؤلف

وأحدهما عامل في اآلخر أو غیـر عامـل واألول كتسـمیة بعـض النـاس زیـد منطلـق، 
كتســمیته والثــاني كبعلبــك وحضــرموت وٕامــا مــن فعلــین كقــام وقعــد وٕامــا مــن حــرفین 

إنمــا، وٕامــا مــن اســم وفعــل نحــو تــأبط شــرًا، وٕامــا مــن حــرف واســم كتســمیته بزیــد وٕامــا 
ـــه حصـــر عـــام مـــن فعـــل وحـــرف كتســـمیته  ـــى وبهـــذ یكـــون اآلمـــدي بحـــث فی ـــام عل ق
  :وفعلیة وحرفیة، على النحو اآلتيالسماء في مركبات اسمیة 

  
  

  االسم
  

  )مركب(مؤلف   مفرد 
  

  جزئي      كلي
  

                                                        
  .١٨ص ،١ج  ،املصدر السابق )١(
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  منقول       مرتجل       مشكك     اطئمتو         
  اسم مشتق  اسم جامد     اسم معنى  اسم ذات

  

ن اآلمدي كما نالحـظ، ال یؤسـس أحكامـه اللغویـة النظریـة انطالقـًا مـن الواقـع إ
اللغـــوي اإلجرائـــي فحســـب، بـــل إنـــه یرســـم قواعـــد كلیـــة تتموضـــع فیهـــا تراكیـــب اللغـــة 

اعــل بــالواقع فحســب بــل ویفعــل المعجمیــة فــي إطــار مشــروع لغــوي ال یتف اوعناصــره
في الواقع، وهو ما نكاد نلمسه في المباحث اللغویة فـي التـراث المعرفـي عنـد علمـاء 

كـركن ) زیـد منطلـق(اللغة كسـیبویه والمّبـرد والفّـراء وغیـرهم فقـد یتعـاملون مـع تركیـب 
اسمي مع انتفاء هـذا االسـم فـي واقـع اللغـة ویبنـون علیـه قواعـد نظریـة تخـص أنحـاء 

  .غةالل

  :مقومات الخطاب اإلبالغي- ٢
ـــة )١(هـــذه الوحـــدات أو عناصـــر الخطـــاب ـــل البنی ، ســـوف تضـــطلع بمهمـــة تمثی

ومـــن اخـــتالف تركیبـــات "الداللیـــة علـــى مســـتوى التركیـــب اللغـــوي، إذ یقـــول اآلمـــدي 
، فاللغــة بنــاء علــى )٢("المقــاطع الصــوتیة حــدثت الــدالئل الكالمیــة والعبــارات اللغویــة

المســـــتوى األول هـــــو المســـــتوى : لـــــى أساســـــین أو مســـــتویینهـــــذا المفهـــــوم تقـــــوم ع
الفونولـــوجي، بحیـــث یحـــدث الـــتلفظ األول لمقـــاطع صـــوتیة تكـــون ذات داللـــة إذا مـــا 
كان تركیبهـا مختلفـة أصـواته، أمـا المسـتوى الثـاني فهـو المسـتوى التركیبـي حیـث یـتم 

العربــي إنشـاء دالئــل كالمیـة وعبــارات لغویــة، إن هـذا التفصــیل فــي تشـكیل الصــوت 
ث المقطـع، یـنم حقیقـة عـن إلمـام عمیـق الذي یدخل مع أصوات أخرى مختلفـة لیحـدُ 

بآلیات الكالم في اللغـة العربیـة، فهـي تتشـكل مـن مقـاطع كالمیـة سـمیت فـي الـدرس 
اللســاني بالمورفامــات المشــكَّلة هــي األخــرى مــن أصــوات مفــردة ســمیت بالفونامــات، 

 Double)نـه إلـى مـا سـماه بـالتلفظ المـزدوج وٕالـى ذات التقسـیم اهتـدى أندریـه مارتی
articulation)  وهو تحلیل یسـیر باتجـاه معـاكس لتحلیـل اآلمـدي، إذ یقـرر مارتینـه

ــــدورها ملفوظــــة "أن  ــــظ أول هــــي ب ــــق تلف ــــة الحاصــــلة وف كــــًال مــــن الوحــــدات الكالمی
ــــه مــــن المســــتوى )٣("بواســــطة وحــــدات مــــن نــــوع آخــــر ــــق فــــي نظریت ــــه ینطل ، فمارتین

بینمـا یــرى ) الـتلفظ الثــاني(لینتقــل إلـى المســتوى الفونولـوجي ) تلفظ األولالـ(التركیبـي 
ــــدالئل تاآلمــــدي أن المقــــاطع الصــــوتیة واخــــتالف تركیبــــات أصــــواتها  حــــدث عنــــه ال

                                                        
  .االسم والفعل واحلرف: يعين )١(
  .١٩ص  ،١ج ،املصدر نفسه )٢(
  .٣٢كريا، األلسنية، علم اللغة احلديث، ص ن ز اشمي )٣(
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  ).التركیب اللغوي(والعبارات الصوتیة ) المورفامات(الكالمیة 

  : الخبر وأبعاده الداللیة- أ
ــــًا إال ضــــمن الئحــــة مــــن الشــــروط إن التركیــــب اللغــــوي ال یشــــكل خطابــــًا لغو  ی

الذاتیـــة والموضـــوعیة وضـــعها اآلمـــدي فـــي إطـــار معیاریـــة لقیـــاس محمـــول الخطـــاب 
یطــرح اآلمــدي قضــیة القــراءة "ففــي بــاب حقیقــة الخبــر وأقســامه  ،اللغــوي وهــو الخبــر

أمــا حقیقــة الخبــر، فــاعلم أوًال أن اســم الخبــر : "العمیقــة لبنیــة الخبــر، یقــول فــي ذلــك
عینـــاك تخبرنـــي : شــارات الحالیـــة والـــدالئل المعنویــة، كمـــا فـــي قــولهمیطلــق علـــى اإل

  .)١("بكذا، والغراب یخبر بكذا
ـــــة بـــــل یعرضـــــها عرضـــــًا  ـــــة للجمل ـــــي بـــــالقراءة المورفولوجی إن اآلمـــــدي ال یكتف

) عینـــاك( يیقــع فیهـــا الــركن األســـم) عینـــاك تخبرنــي بكـــذا(ســیمیائیًا ظـــاهرًا، فجملــة 
إشــارة "وم بداللــة الخبــر وقــد ســمي اآلمــدي ذلــك كرمــز ســیمیولوجي لداللــة خفیــة تقــ

وهــو بــذلك یــنص علــى أّن تلــك اإلشــارة الســیمیولوجیة تعــد " دلیــل معنــوي"أو " حالیــة
  .الملمح األساس الذي یتمظهر فیه انفعال المتكلم

الرمـــــز الســـــیمیولوجي الســـــتبطان دواخـــــل  (Kassirer)كاســـــییر "وقـــــد اعتمـــــد 
نســان حیــوان رامــز، یتمظهــر واقعــه الــداللي اإلنســان المــتكلم حیــث ذهــب إلــى أن اإل

الرمـوز والعالمـات شـیئًا ) إمبراطوریـة(، وقـد زحفـت )٢("في الئحة مـن الرمـوز والـدوال
فشـیئًا باســطة سـلطتها علــى عـالم األشــیاء، فأضــحینا نحمـل فــي أذهاننـا أشــیاء كثیــرة 

 .R.H)روبنــــز "مــــن العــــالم الخــــارجي فــــي شــــكل عالمــــات لغویــــة، وقــــد اعتبــــر 
Robins)  اللغــة الموهبـــة األكثــر نوعیـــة التــي ُمِنَحهـــا اإلنســان الـــذي ســعى باحثـــًا ،

  .بواسطة اللغة )٣(عبر تاریخه الفكري الطویل عن بلوغ أفضل معرفة بذاته
ـــین التركیـــب الخبـــري والتركیـــب  ـــده لمفهـــوم الخطـــاب ب ـــز اآلمـــدي فـــي تحدی یمی

بـًا، أمـا الكـالم فمتعلـق بقیمـة الكالمي، فالخبر متعلق بالعملیة اإلسنادیة سلبًا أو إیجا
الخبـر عبـارة عـن اللفـظ : "اإلفادة ذلك الرتباطه باإلبالغ، یقـول اآلمـدي معرفـًا الخبـر

ــدال بالوضــع علــى نســبة معلــوم إلــى معلــوم أو ســلبها علــى وجــه یحســن الســكوت  ال
ـــى النســـبة أو  ـــه الداللـــة عل ـــه مـــن غیـــر حاجـــة إلـــى إتمـــام، مـــع قصـــد المـــتكلم ب علی

                                                        
  .٣ص  ،٢ج ،حكام يف أصول األحكامإلا )١(
  .٣٨١ص  ،ي القهري، اللسانيات واللغة العربيةسافعبد القادر ال. د )٢(
)٣( Breve histoire de la linguistique de platon a chomsky P. 

249-250.  
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لمســألة التــي كانــت مــدار خــالف بــین العلمــاء فــي عصــر اآلمــدي هــي ، فا)١("ســلبها
الخبــر مــا احتمــل : حــول تحدیــد مفهــوم الخبــر، فكــان شــائعًا عصــرئذ التعریــف القائــل

الصــدق أو الكــذب ولكــن بعــض العلمــاء ومــنهم اآلمــدي خــالف هــذا التعریــف لوجــود 
محمــد : "جمــل خبریــة ولكــن ال یمكــن أن توصــف بالصــدق أو الكــذب كقــول أحــدهم

 )٢(فــال یدخلــه الصــدق وٕاال كــان مســیلمة صــادقاً " ومســیلمة صــادقان فــي دعــوة النبــوة
كذلك الناقل للجملة الخبریـة فـي حاجـة إلـى تصـدیق ألن ذلـك متوقـف علـى الصـدق 

، فـــالخبر عنــد اآلمـــدي إذن تواضــع مؤسَّـــس علـــى )إســناد المســـند إلیــه(فــي اإلســـناد 
  .االنسبة وقصد المتكلم في إثباتها أو سلبه

إن االحتكــام إلــى معیــار الصــدق والكــذب فــي تحدیــد قیمــة الخبــر ال یمكــن أن 
نفصــل فـــي جــدواه إذا لـــم نتبـــین واضــحًا مفهـــوم الصـــدق والكــذب، ولـــذلك یخصـــص 

إن الخبــر ینقســم إلــى " اآلمــدي حیــزًا مهمــًا فــي ســبیل تعیــین مفهومهــا یقــول فــي ذلــك
ر بــه أو غیــر مطــابق فــإن صــادق وكــاذب ألنــه ال یخلــو إمــا أن یكــون مطابقــًا للمخبــ
، ویعتــرض اآلمــدي بنــاء )٣("كــان األول، فهــو الصــادق وٕان كــان الثــاني فهــو الكــاذب

صــادق وكــاذب ومــا : علــى ذلــك علــى الجــاحظ فــي تقســیمه الخبــر إلــى ثالثــة أقســام
فــــي " القصـــد"لـــیس بصـــادق وال كـــاذب، ویؤســـس اآلمـــدي اعتراضـــه علـــى عنصـــر 

  ".الخبر
مكن أن نسمي سیاقًا مـا خبـرًا، أمـا إذا وجـد القصـد فإذا انتفى هذا العنصر ال ی

ولــذلك ال یخــرج الســیاق  )٤(واعتقــد المتلقــي كــذب محتــوى الخبــر، كــان الخبــر كاذبــاً 
ــًا بنــاء علــى : أمــرین ال ثالــث لهمــا مــنالخبــري  إمــا أن یكــون الخبــر صــادقًا أو كاذب

ـــــرًا الف ـــــع اللغـــــوي، أو ال یكـــــون الســـــیاق خب تقـــــاده معـــــاییر موضـــــوعیة تخضـــــع للواق
لمقومات وخصائص السـیاق الخبـري منهـا وعـي المـتكلم بفحـوى الخبـر، وقصـده مـن 

  .ورائه
وبـذلك یكــون اآلمــدي قـد أدرك أهمیــة ســالمة البنیـة التركیبیــة وعالقتهــا بالكفایــة 
الذاتیة التي یمتلكها المتكلم، بحیـث یموقـع فیهـا وعیـه الكامـل بمضـمون الخبـر الـذي 

ح الداللة في بنیـة الخبـر أنـه یصـح وصـفه بالكـذب، إذ ینقله، إذ ال معنى لعدم وضو 

                                                        
  .٩ص  ،٢ج ،حكام يف أصول األحكامإلا )١(
  .٦ص  ،٢ج ،املصدر السابق )٢(
  .١٠ص ،٢ج ،املصدر نفسه )٣(
 وربطه بالتحقيق) ملةاجل(يف احلكم على صدق القضية ) يكلش(انظر نظرية الوضعية املنطقية ومذهب  )٤(

  .٧٨ص ) الداللية احلديثةالنظريات (ل صيف فالتجرييب 
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الخبـر قـد یخــرج مـن داللتــه الحقیقیـة إلــى داللـة مجازیـة، كمــا هـو علیــه بعـض آیــات 
وصـرف اللفـظ : "یشرح ذلك اآلمـدي بقولـه. القرآن الكریم، فمتعلق ذلك بقصد المتكلم

مـن قبیـل األلفـاظ عن أحد مدلولیه إلى اآلخر ال یكون كاذبًا، وسواء كان ذلـك اللفـظ 
فــإن مــن أخبــر بلفــظ مشــترك وأراد بــه بعــض مدلوالتــه : المشــتركة أو المجازیــة ولهــذا

وأراد بــه العــین الجاریـــة دون الباصــرة والعكـــس ) رأیــت عینـــاً (دون الــبعض كمــا قـــال 
فإنــه ال یعــد كاذبــًا، وكــذلك مــن أخبــر بلفــظ هــو حقیقــة فــي شــيء ومجــاز فــي شــيء 

) رأیــت أســداً (قــة، فإنــه ال یعــد كاذبــًا وذلــك كمــا لــو قــال وأراد جهــة المجــاز دون الحقی
  .)١("وأراد به المجمل المجازي دون الحقیقي وهو اإلنسان

إّال أن ثنائیـــة الصـــدق والكـــذب كمعیاریـــة للحكـــم علـــى فحـــوى الخبـــر، ال تلبـــث 
ها وعارضــها عنــد الجــاحظ، وٕان قضــعنــد اآلمــدي أن تتحــول إلــى ثالثیــة كــان قــد انت

بــالخبر الشــرعي ولكــن ینســحب علــى كــل خبــر لغــوي تــوافرت فیــه كــان ذلــك مــرتبط 
شروط تعود إلى متنه ومضمونه وٕالـى ناقلـه بالخصـوص ومتلقیـه والمقـام العـام الـذي 

إن الخبـر ینقسـم إلـى : "یصرف فیه ویبث، یطلعنا اآلمدي بتقسیم جدید للخبر فیقـول
ــم كذبــه وٕالــى مــا ال یعلــم صــدقه وال ك ، والشــيء )٢("ذبــهمــا یعلــم صــدقه وٕالــى مــا یعل

الــذي یعتمــد فــي تعیــین إثبــات أو ســلب المضــمون الخبــري هــو طبیعــة ناقــل الخبــر 
أساســًا، والحقیقــة أن اإلحاطــة بعــالم ناقــل الخبــر أو المــتكلم أمــر ال زال محــل بحــث 
عنــد علمــاء الداللــة المحــدثین، ألن قیمــة داللــة التركیــب الخبــري تضــطلع بتحصــیلها 

ســــه مــــن ســــالمة ُبنــــاه، وحســــن رصــــف عناصــــره، عــــدة عوامــــل تخــــص التركیــــب نف
ــــع المرســــل  ــــم، وهــــو أمــــر مهــــم، موق ــــف مــــتمكن لقواعــــد ســــالمة اإلســــقاط، ث وتوظی
والمرســل إلیــه، فناقــل الخبــر هــو المنــتج أو المركــب للخبــر مبنــى ومعنــى مــع وعــي 

  .مالزم أثناء عملیة اإلبالغ
ـــــي مبحـــــث قیمـــــة الرســـــ الة إن أهـــــم مـــــا قررتـــــه الدراســـــات اللســـــانیة الحدیثـــــة ف

اإلبالغیـــة، هـــو وجـــود مســـتمع أو متلـــق مثـــالي مســـتعد الســـتقبال الرســـالة اإلبالغیـــة 
خال ذهنه من فحواها مسبقًا، وٕالـى ذات الفكـرة یشـیر اآلمـدي فـي حدیثـه عـن الخبـر 

وأمـا مــا یرجـع إلـى المســتمعین، فـأن یكــون المسـتمع متـأهًال لقبــول العلـم بمــا : "فیقـول
، وقــد نصــت )٣("ٕاال كــان فیــه تحصــیل الحاصــلأخبــر بــه، غیــر عــالم بــه قبــل ذلــك و 

                                                        
  .١٢-١١ص ،٢ج ،املصدر السابق )١(
  .١٢ص  ،٢ج ،املصدر نفسه )٢(
  .٢٥ص  ،٢ج ،ملصدر نفسها )٣(
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إذ لـم یعـد )١(النظریة السیاقیة والمقامیة إلـى ذلـك التطـور الحاصـل فـي مفهـوم السـیاق
ـــة وٕانمـــا وجـــدت جوانـــب أخـــرى  ـــى الجانـــب اللغـــوي فـــي إیضـــاح الدالل االقتصـــار عل
تنحســم معهــا الداللـــة المقصــودة كالوضـــع والمقــام الــذي یحـــیط بالتواصــل والحـــاالت 

كولوجیة التي تطبع وضع المتلقي خاصـة، لقـد ذهـب بعـض العلمـاء فـي عصـر السی
ـــى تســـاوي المســـتمعین فـــي فهـــم  ـــم بـــالخبر، إل ـــار العل ـــى تحدیـــد معی ـــه إل اآلمـــدي وقبل
داللتـه، إال أن اآلمـدي یعتـرض علــى ذلـك مؤكـدًا علـى ضــرورة األخـذ بمقـام المتلقــي 

محیطـه النفسـي واالجتمـاعي،  وأحواله النفسیة، إذ الفعل الداللي ال ینتج بمعـزل عـن
ذهـب القاضـي أبـو بكـر وأبـو الحسـین : "یقـول اآلمـدي. إذ ال بد من مراعاة كـل ذلـك

البصري إلى أن كل عدد وقع العلم بخبره فـي واقعـة لشـخص، ال بـد أن یكـون مفیـدًا 
للعلم بغیر تلك الواقعة لغیر ذلك الشخص إذا سمعه، وهـذا إنمـا یصـح علـى إطالقـه 

م قد حصل من نفس خبر ذلـك العـدد مجـردًا كمـا صـنف بـه مـن القـرائن إذا كان العل
العائــدة إلــى أخبــار المخبــرین، وأحــوالهم واســتقراء الســامعین فــي قــوة الســماع للخبــر 

ـــــرائن ـــــك غیـــــر ممكـــــن )٢("والفهـــــم لمداولـــــه مـــــع فـــــرض التســـــاوي فـــــي الق ، ولكـــــن ذل
ســة، یشــرح اآلمــدي فاالســتعدادات الذاتیــة بــین جمهــور المتلقــین متفاوتــة وغیــر متجان

كمــا اخــتص بــه مــن القــرائن التـي ال وجــود لهــا فــي غیــره وبتقــدیر اتحــاد : "ذلـك بقولــه
الواقعــة وقرائنهــا ال یلــزم مــن حصــول العلــم بــذلك العــدد لــبعض األشــخاص حصــوله 

  .)٣("لشخص آخر
ومـــرد ذلـــك االخـــتالف، إلـــى مقـــام كـــل مســـتمع النفســـي واالجتمـــاعي والثقـــافي، 

م حافــة هامشــیة ترتــد إلــى الفــرد أو المجتمــع وثقافتــه، وهــو مــا فــالخبر تحــیط بهــم قــی
ســمي فـــي النظریـــة الســـیاقیة بـــالقیم األســلوبیة أو التعبیریـــة، فالتفـــاوت الحاصـــل بـــین 
األشــخاص علــى فهــم الخبــر یرجــع إلــى قــوة اإلدراك والفهــم للقــرائن، إذ التفــاوت فیمــا 

فهـــم أدق المعـــاني بـــین النـــاس فـــي ذلـــك ظـــاهر جـــدًا، حتـــى إن مـــنهم مـــن لـــه قـــوة 
وأغمضـها فـي أدنـى دقیقـة مـن غیـر كـّد أو تعـب، ومـنهم مـن انتهـى فـي الـبالدة إلــى 
حد ال قدرة لـه علـى فهـم أظهـر مـا یكـون مـن المعـاني مـع الجـد واالجتهـاد فـي ذلـك، 

  .)٤("ومنهم من حاله متوسطة بین الدرجتین وهذا أمر واضح ال مراء فیه
ب الخبـري إال تعبیـر مـن المتلقـي علـى قـوة وما الفهم المتمكن مـن داللـة الخطـا

                                                        
  .٧٠ص  ،انظر النظرية السياقية يف مبحث النظريات الداللية احلديثة )١(
  .٣١-٣٠ص  ،٢ج ،املصدر نفسه )٢(
  .٣٢ص ،٢ج ،املصدر نفسه )٣(
  .املصدر نفسه والصفحة نفسها )٤(
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إدراكه لمختلف القـرائن المصـاحبة للخبـر، ووقـوع ذلـك موقعـًا مجانسـًا لواقعـه النفسـي 
والثقـــافي واالجتمـــاعي، أمـــا الـــذي تلكـــأ فـــي إدراك داللـــة ذلـــك الخطـــاب مـــع وضـــوح 
ا قرائنــه، فلوجــود هــوامش فــي الخطــاب لــم تكــن للمتلقــي المرجعیــة الكافیــة لفــك رموزهــ

والتقــاط داللتهــا، وبــذلك نفســر میــل اآلمــدي إلــى األخــذ بتــأویالت الصــحابي الــراوي 
لحدیث نبوي فیـه ألفـاظ مجملـة وذلـك لعلمـه أنـه ممـن أطلعـوا علـى المقـام الـذي أنـتج 
فیـه ذلــك الحـدیث النبــوي والقـیم الهامشــیة التـي حفــت بـه، یبــین اآلمـدي هــذه المســألة 

حمــل الخبـر علـى مـا حملـه الـراوي علیــه، ألن فـال نعـرف خالفـًا فـي وجـوب : "فیقـول
ــاللفظ المجمــل لقصــد  الظــاهر مــن حــال النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم أنــه ال ینطــق ب
التشــریع وتعریـــف األحكــام ویخلیـــه عـــن قرینــة حالیـــة أو مقالیـــة تعــین المقصـــود مـــن 

  .)١("الكالم، والصحابي الراوي المشاهد للحال أعرف بذلك من غیره
ـــده ـــى وجـــوب  وفـــي معـــرض تحدی ـــومئ اآلمـــدي إل ـــة الخطـــاب الشـــرعي، ی ماهی

ـــه، وال یـــرى اآلمـــدي  تكییـــف الخطـــاب اللغـــوي بمـــا یجعـــل المتلقـــي یتهیـــأ لفهـــم داللت
ــًا  )٢("هــو الكــالم الــذي یفهــم المســتمع منــه شــیئاً "التعریــف القائــل بــأن الخطــاب  تعریف

إلحاطـة صائبًا لكونـه أهمـل موقـع المسـتمع مـن هـذا الخطـاب فهـو بـذلك یفتقـر إلـى ا
یتموقـع فـي بنیـة الخطـاب " محمـول"الشمولیة بماهیة الخبر الـذي یتمظهـر فـي شـكل 

الداللیــة، فــنحن إذن إزاء عملیــة تواصـــل وٕابــالغ وجــب تــوفیر كـــل آلیاتهــا حتــى یـــتم 
فیهــا نقــل الداللــة إلــى الســامع مــن غیــر لــبس فــي المعنــى وال إبهــام، ولیحــیط الســامع 

تصـل بناقلـه ألن ذلـك مشـمول فـي احتـواء الداللـة بحیثیات الخبـر المنقـول إلیـه ومـا ی
علـى أن السـامع إذ یقـارن بـین نظامـه : "یقول عبد السـالم المسـدي فـي ذلـك. الكاملة

الخاص ونظام محدثه یتسنى لـه االسـتدالل علـى أصـل مخاطبـه وعلـى درجـة ثقافتـه 
ه وعلى انتمائه االجتماعي، كما أن ممیزات صوته الطبیعیة تعرفـه علـى جنسـه وسـن

  .)٣("وفصیلته على المستوى الفیزیولوجي النفساني
وٕالــى ذات الفكــرة یــذهب اآلمــدي مســتندًا علــى أساســین همــا قــوام كــل خطــاب 

القصــد عنــد البــاث، واالســتعداد والتهیــؤ عنــد المتلقــي : موضــوع لخبــر، ویعنــي بهمــا
ًا یقــول اآلمـدي موضــح. وٕاذا انتفـى أحـد هــذین األساسـین فقـد الخبــر قیمتـه اإلبالغیـة

ـــه إفهـــام مـــن هـــو : "ماهیـــة الخطـــاب ـــه المقصـــود ب ـــه اللفـــظ المتواضـــع علی والحـــق أن
احتراز عما وقعت المواضـعة علیـه مـن الحركـات واإلشـارات ) فاللفظ(متهیئ لفهمه، 

                                                        
  .١١٥ص  ،٢ج ،املصدر نفسه )١(
  .٩٥ص  ،٢ج  ،املصدر نفسه )٢(
  .٧٦-٧٥ص  ،عرفيةاللسانيات وأسسها امل )٣(
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) والمقصــود بهــا اإلفهــام(احتــراز عــن األلفــاظ المهملــة، ) والمتواضــع علیــه(المفهمــة 
  .)١("احتراز عما ورد على الحد األول

ــــد اآلمــــدي ینســــجم مــــع األداء  إن ــــف بماهیــــة الخطــــاب اللغــــوي عن هــــذا التعری
الوظیفي الذي یقوم به مـن الفهـم واإلفهـام، وٕان أهـم وسـیلة لتحقیـق ذلـك هـي األلفـاظ 
المنتظمــة فــي ســیاقات لغویــة ســلیمة، ثــم إن إشــارة اآلمــدي إلــى اللغــة الســیمیولوجیة 

ل قــوي علــى االهتمــام بــالمنحى دلیــ) وهــي اإلشــارة والرمــوز والحركــات ذات دالالت(
الســیمیائي العــام، والرؤیــة الشــمولیة التــي كانــت تطبــع الــدرس التراثــي عنــد اآلمــدي 

  .تناوًال كلیًا تحدده قنوات التواصل المتعددة" اللغة"ومعاصریه، إذ تناولوا 

  : الكالم وقیمتھ اإلبالغیة-ب
فــي الدراســة  دت أسســاً عــلقــد میــز البحــث الــداللي الحــدیث بــین مفــاهیم ثالثــة 

المنهجیــة الحدیثــة، علــى نقــیض الــدرس اللغــوي التراثــي الــذي كــان غالبــًا مــا یخلــط 
اللغـة واللسـان والكـالم، فاللغـة مفهـوم : بینها في االستعمال وهذه المفاهیم الثالثة هي

كلــي عــام واللســان مفهــوم نمطــي نــوعي أمــا الكــالم فمفهــوم فــردي إجرائــي، أو كمــا 
ــ فمتصــور اللغــة یجســم صــورة القــانون ولســان الجماعــة : "هیشــرح ذلــك المســدي بقول

ـــال الســـلوك ، وهـــو التمثیـــل )٢(یشـــكل نمـــوذج العـــرف أمـــا كـــالم األفـــراد فیشـــخص مث
" دروس فــي اللســانیات العامـــة"الفــردي للغــة وقــد شـــرح ذلــك دي سوســیر فــي كتابـــه 

م، اللغــة والكــال: ضــمن تلــك الثنائیــات التــي عقــدها بــین مجموعــة مــن المفــاهیم منهــا
: أمــا نظـــرة اآلمــدي إلـــى الكــالم فتتمثـــل فــي كونـــه مركــب مـــن األلفــاظ ولـــه مظهـــران

فـــي تحقیـــق مفهـــوم : "مظهـــر لســـاني ومظهـــر نفســـي یقـــول مبینـــًا ذلـــك تحـــت عنـــوان
ـــى : المركـــب مـــن مفـــردات األلفـــاظ، وهـــو الكـــالم اعلـــم أن اســـم الكـــالم قـــد یطلـــق عل

بــالنفس تــارة، والمقصــود هــا هنــا العبــارات الدالــة بالوضــع تــارة، وعلــى مــدلولها القــائم 
  .)٣("إنما هو معنى الكالم اللساني دون النفساني

وظــاهر أن اآلمــدي یمیــز، هــا هنــا بــین الصــیغة فــي حالتهــا اإلفرادیــة والصــیغة 
وبـــذلك تتضــح لـــدى اآلمـــدي رؤیـــة " الكـــالم"فــي حالتهـــا التركیبیـــة والتـــي تتشــكل فـــي 

" الكـالم"التـي تكتسـبها األلفـاظ ضـمن  لسانیة متقدمة، فـي نّصـه علـى القیمـة الداللیـة
وهو ما تؤكده الدراسات الداللیة الحدیثة واللسانیة بصفة عامـة، حیـث أشـار سوسـیر 

                                                        
  .٩٥ص  ،١ج ،حكام يف أصول األحكامإلا )١(
  .٨٦ص  ،اللسانيات وأسسها املعرفية )٢(
  .٧١ص  ،١ج ،حكام يف أصول األحكامإلا )٣(
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ـــة الكلمـــات األخـــرى باعتبـــار  ـــة للكلمـــة تكمـــن فـــي صـــلتها ببقی ـــى أن القیمـــة اللغوی إل
الســیاق الكالمــي نســیج متشــعب مــن العناصــر والصــور، كمــا یتبــدى تمییــز اآلمــدي 

صـــورة الســـمعیة واألثـــر الســـیكولوجي لهـــا، وذلـــك بإشـــارته إلـــى المـــدلول القـــائم بـــین ال
ـــث اللســـاني  ـــى المثل ـــد أشـــار ضـــمنیًا إل ـــك یكـــون اآلمـــدي ق ـــى أســـاس ذل ـــالنفس وعل ب

الـدلیل اللسـاني "لریشاردز وأوجدن الذي یحدد الجوانب الثالثة بما سـماه دي سوسـیر 
(Le signe linguistigue) الشــيء (المــدلول  -)ســمعیةالصــورة ال(الـدال : وهــي

  ).األثر السیكولوجي المحتوى الفكري –) الخارجي
إن الكـــالم النفســـاني عنـــد اآلمــــدي، ینحصـــر فـــي تلــــك المعـــاني المتـــرددة فــــي 
الــنفس، فهــي تشــكل عوامــل داللیــة تتمظهــر فــي أشــكال لغویــة متعــددة لســانیة وغیــر 

ف هــي التــي تكــّون لســانیة، وٕان المقــاطع الصــوتیة التــي تــدخل فــي تشــكیلها الحــرو 
الكــالم اللســاني، وٕاذا انتظمــت هــذه المقــاطع بحیــث كانــت لهــا وألصــواتها داللــة كــان 
للكالم قیمة وظیفیة أما إذا لم تخضـع تلـك المقـاطع إلـى نظـام تتشـكل وفقـه أصـواتها 

فــالكالم اللســاني قــد یطلــق تــارة علــى مــا ألــف "كــان الكــالم تركیبــًا خالیــًا مــن الداللــة، 
  .)١("ألصوات من غیر داللة على شيء یسمى مهمًال وٕالى ما یدلمن الحروف وا

فـي التـراث المعرفـي العربـي، كـان قـد حـدد بصـورة علمیـة " الكالم"إن مصطلح 
قــد ال تختلــف عــن تلــك التــي حــددها علمــاء اللســانیات المحــدثون، وظــاهر ذلــك مــن 

تلفــوا فــي خــالل تلــك اآلراء واألفكــار التــي عرضــها اآلمــدي لعلمــاء عصــره الــذین اخ
ـــة مـــن حـــرفین  ـــة الكـــالم، فمـــنهم مـــن عـــد الكلمـــة الواحـــدة المؤلف حصـــر دقیـــق لماهی
فصــاعدًا كالمــًا، كمــا اعتبــر بعضــهم الكــالم هــو األصــوات المســموعة الدالــة وذلــك 
احتــــراز مــــن حــــروف الكتابــــة فإنهــــا لیســــت كالمــــًا، كمــــا تباینــــت اآلراء فــــي اعتبــــار 

ب بعـــض العلمــاء إلـــى أنــه كـــالم ألن التركیــب غیــر المنـــتظم العناصــر، كـــالم، فــذه
عناصــره فــي حالتهــا اإلفرادیــة ذات داللــة بینمــا رفــض الــبعض اآلخــر أن تعــد كالمــًا 
: ألن الســـیاق العـــام ال یـــؤدي داللـــة، یقـــدم اآلمـــدي رأي األصـــولیین فـــي ذلـــك فیقـــول

فــــذهب أكثــــر األصــــولیین إلــــى أن الكلمــــة الواحــــدة، إذا كانــــت مركبــــة مــــن حــــرفین "
ـــتظم مـــن الحـــروف المســـموعة : ، وال جـــرم، قـــالوا فـــي حـــدهفصـــاعدًا كـــالم هـــو مـــا ان

  .)٢("الممیزة المتواضع على استعمالها الصادرة عن مختار واحد
وفـــي مقـــام تصـــویبه للتراكیــــب الكالمیـــة، یعتمـــد اآلمــــدي معیاریـــة اإلفـــادة فــــي 
ضـــرورة وجـــود قواعـــد ضـــابطة تجعـــل الكـــالم مفیـــدًا، وهـــو فـــي ذلـــك یســـوق تعریـــف 

                                                        
  .٧١ص  ،١ج. ،املصدر السابق )١(
  .٧٢ص  ،١ج ،املصدر نفسه )٢(
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الكالم هو المركب مـن كلمتـین أسـندت إحـداهما إلـى : "لكالم حیث یقولالزمخشري ل
  .)١("األخرى

  :وعلى أساس ذلك یقتضي السیاق الكالمي مستویین
ــــة : المســــتوى األول * ــــل فــــي وجــــود عملی ــــي تتمث ــــة النحویــــة الت مســــتوى البنی

  .اإلسناد
ر هــو مسـتوى البنیـة اإلبالغیـة والتــي تتحـدد بتـوافر عنصــ: المسـتوى الثـاني *

  .الفائدة في الكالم
  :فنالحظ إذا من خالل قول اآلمدي تقاطع عالقتین في إنشاء الكالم

عالقة ذهنیة عقلیة في ترتیب عناصـر العملیـة اإلسـنادیة بحسـب التـألیف   -
  .بین طرفي اإلسناد ومراعاة قواعد السالمة النحویة

شــرط فــي وعالقــة منطقیــة فــي محمــول عملیــة اإلســناد، إذ الفائــدة الداللیــة   -
  .عملیة اإلبالغ التي یضطلع بها الكالم

فاآلمــدي یؤســس نظریتــه حــول الكــالم علــى عنصــري اإلفــادة وحســن اإلســناد، 
فإذا انتفت اإلفادة مع وجود اإلسناد ال یسمى التركیب كالمـًا، وهـو مـا یؤكـد شـمولیة 

ن بالوظیفــة األساســیة للكــالم وهــي اإلبــالغ، فــالنظم الحســ -عنــد اآلمــدي–االهتمــام 
الكــالم مــا تــألف مــن كلمتــین تألیفــًا یحســن : "المفیــد، یقــول اآلمــدي )٢(ینشــئ الكــالم
  .)٣("السكوت علیه

إن معیــار الكــالم المؤلــف تألیفــًا ســلیمًا یتمظهــر فــي القنــاة الســلیمة، التــي یـــتم 
عبرهـا نقـل الرسـالة الداللیـة لیحصـل اإلبـالغ، ویتحقـق التواصـل حیـث یكـون مقیـاس 

اطبین عــن لغــة الرســالة، وقواعــدها، وآلیاتهــا، تعبیــرًا مــنهم أن ذلــك هــو ســكوت المتخــ
  .التألیف صحیح في تركیبه واتساق عناصره

  : الخطاب اإلبالغي وأنماطھ -ج
ـــدما یوظـــف  ـــه اآلنیـــة عن ـــاول اآلمـــدي الخطـــاب اللغـــوي مـــن زاویـــة داللت ـــم یتن ل

لــق بــالكالم وٕان ذلــك متع. لالتصــال واإلبــالغ، وٕانمــا كــذلك مــن زاویــة داللتــه الزمانیــة
ـــى أنـــه ال یفیـــد التكـــرار  المكتـــوب وفـــي هـــذا الســـیاق قـــدم اآلمـــدي خطـــاب النهـــي عل

                                                        
  .٧٢ص  ،١ج ،املصدر نفسه )١(
  .١١٩ص  ،نظم عند اجلرجاينانظر يف ذلك يف الفصل السابق، نظرية ال )٢(
  .٧٣ص  ،١ج ،املصدر نفسه )٣(
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والـــدوام وٕانمـــا یفیـــد الداللـــة علـــى المـــرة الواحـــدة فـــي حالتـــه العادیـــة أمـــا إذا دل علـــى 
النهـي حیـث ورد غیـر مـراد بـه الـدوام، : "الدوام كان ذلـك لوجـود قرینـة یقـول فـي ذلـك

  .)١("یجب أن یكون ذلك لقرینه
وقـــد تـــدخل الخطـــاب اللغـــوي عناصـــر تعـــدل فـــي داللتـــه العامـــة التـــي تتعـــرض 
للتخصــیص بفعــل أدوات لفظیــة، كاالســتثناء والشـــرط والصــفة، وقــد دار جــدال بـــین 
جمهـور العلمـاء فــي مسـائل تتعلـق بتخصــیص الخطـاب بإحـدى أدوات التخصــیص، 

العـــــام هــــل یكـــــون العمـــــوم فــــي المخصـــــص حقیقـــــة أو مجـــــازًا؟ بمعنــــى هـــــل اللفـــــظ 
المســتغرق للجــنس یجــوز حملــه علــى الــبعض؟ بعــدما یعــرض اآلمــدي آراء العلمــاء 

والمختـار تفریعـًا علـى القـول بـالعموم أنـه یكــون : "فـي هـذه المسـألة یتقـدم برأیـه فیقـول
مجـــازًا فـــي المســـتبقى واحـــدًا كـــان أو جماعـــة، وســـواء كـــان المخصـــص متصـــًال أو 

ـــــــًا أو لفظیـــــــًا، باســـــــتثناء أ ـــــــد بصـــــــفةمنفصـــــــًال، عقلی ، إن فعـــــــل )٢("و شـــــــرط أو تقیی
ال یتحقق إال في خطاب یتصور فیـه العمـوم أمـا الخطـاب الخـالي مـن " التخصیص"

ألن التخصــیص علــى مــا عــرف، صــرف اللفــظ عــن " العمــوم فــال یمكــن تخصیصــه
جهــة العمــوم إلــى جهــة الخصــوص ومــا ال عمــوم فیــه ال یتصــور فیــه هــذا الصــرف 

  .)٣("موم فیتصور فیه التخصیصوأما ما یتصور فیه الشمول والع
وقد خصص علماء اللغة المحـدثون مباحـث هامـة تنـاولوا مـن خاللهـا موضـوع 
تغیــر الداللــة وعــاینوا مظاهرهــا كاالنحطــاط والرقــي، والتضــییق والتوســیع وغیــر ذلــك 

أن علمــاء األصــول كــانوا أعمــق فــي تنــاول تغیــر الداللــة، ذلــك  ، إال)٤(مــن المظــاهر
ب اللغوي األكثر ورودًا فـي التوظیـف اللغـوي العـام هـو الـوعي أن من مظاهر الخطا

ـــى  ـــإذا كـــان حمـــل اللفـــظ عل ـــة أو لخصوصـــیتها، ف باآللیـــات المحـــددة لشـــمولیة الدالل
جمیع محامله في الخطاب اللغوي یستند إلى خلو الخطاب مـن أدوات التخصـیص، 

بــرى فــإن تعیــین محمــول مخصــوص یرجــع إلــى وجــود إحــدى هــذه األدوات، ولــذلك ان
اآلمــدي یعــرف هــذه األدوات مســتندًا فــي ذلــك علــى تقــدیم األمثلــة ومناقشــتها فیقــول 

االســــتثناء، عبــــارة عــــن لفــــظ متصــــل بجملــــة ال یســــتقل بنفســــه دال : "فــــي االســــتثناء
أو أخواتهــا، علــى أن مدلولــه غیــر مــراد ممــا اتصــل بــه لــیس بشــرط وال ) إال(بحــرف 

ق التخصـیص فـي اللفـظ العـام، ونحویـًا ، فاالستثناء طریق مـن طـر )٥("صفة وال غایة
                                                        

  .١٩٤ص  ،٢ج  ،املصدر نفسه )١(
  .٢٢٨ص  ،٢ج ،املصدر نفسه )٢(
  .٢٨٧ص  ،٢ج ،املصدر نفسه )٣(
  .١٦٧إىل  ١٥٢ص  ،إبراهيم أنيس، انظر ذلك يف كتاب داللة األلفاظ )٤(
  .٢٨٧ص  ،٢ج ،حكام يف أصول األحكامإلا )٥(
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یعرف بأنه إخراج حكم ما بعـد إال وأخواتهـا عـن حكـم مـا قبلهـا، وبـذلك تتضـح داللـة 
الخطاب اللغوي اعتمادًا على هذا الوعي ببنیـة التركیـب، ومـن طـرق تضـییق الداللـة 

الشــرط العقلــي والشــرط الشــرعي والشــرط اللغــوي، : كــذلك الشــرط ولــه طرائــق ثــالث
ق داللــة التركیـــب الشــرطي مـــرتبط بداللــة التـــزام بــین الشـــرط والمشــروط یقـــول فتحقیــ

إلــى شــرط عقلــي كالحیــاة ) أي الشــرط(وهــو منقســم : "اآلمــدي محــددًا أقســام الشــرط
للعلــم واإلرادة وٕالــى شــرعي كالطهــارة للصــالة واإلحصــان للــرجم وٕالــى لغــوي وصــیغه 

  .)١("وأینما وٕاذما إن الخفیفة وٕاذا ومن وما ومهما وحیثما: كثیرة وهي
إن الســیاق الـــذي یتضـــمن التركیـــب الشـــرطي یحمـــل دالالت إضـــافیة ال یكـــون 
المتلقي على علم بها، لوال وجود الشرط، ولذلك یسوق اآلمـدي مثـاًال یـنص علـى أن 
التخصیص بالشرط قد أخرج من الداللة العامة داللـة خاصـة، ولـواله ألدى الخطـاب 

یخــرج منــه مــا ال ) أي الشـرط(إنــه : "اآلمـدي فــي ذلــكداللـة الشــمول والتعمــیم، یقــول 
ــوا الــدار: (یعلــم خروجــه دونــه كقولــه ــي تمــیم إن دخل فإنــه یخــرج منــه حالــة ) أكــرم َبِن

عــدم دخــول الــدار، ولــوال الشــرط لعــم اإلكــرام جمیــع األحــوال، ولــم یكــن العلــم بعــدم 
  .)٢("اإلكراه حالة عدم دخول الدار حاصًال لنا فكان مخصصًا للعموم

ومثـــل الشـــرط هنـــاك طریـــق التخصـــیص بالصـــفة وهـــي تـــأتي بعـــد اللفـــظ العـــام 
إحـــدى ) الغایــة(فتخصصــه، وتخــرج الداللــة الخاصــة مــن الداللــة العامــة، كمــا تعــد 

: أدوات التخصیص وتضییق داللة الخطاب العامة وصیغها معلومـة فـي اللغـة وهـي
غایـــة فـــي داللـــة إلـــى وحتـــى ومـــا كـــان فـــي معناهمـــا مـــن الحـــروف واألدوات، وأثـــر ال

غایــــة زمانیـــة وغایــــة : د الحكـــم وال تتركــــه مطلقـــًا، والغایــــة نوعـــانحــــالتركیـــب أنهـــا ت
  :مكانیة یقول اآلمدي

ــ" ــدار یقتضــي "أكــرم ببنــي تمــیم أبــدًا إلــى أن یــدخلوا الــدار" هـقول ، فــإن دخــول ال
اختصــاص اإلكــرام بمــا قیــل الــدخول وٕاخــراج مــا بعــد الــدخول عــن عمــوم اللفــظ ولــوال 

  .)٣("عم اإلكرام حالة ما بعد الدخولذلك ل
بهـــذا الـــوعي العمیـــق آللیـــات تضـــییق الخطـــاب یحلـــل اآلمـــدي مفهـــوم الحـــدث 
اإلبالغــي الــذي تــتحكم فیــه شــبكة شــدیدة التركیــب مــن العناصــر واألدوات والصــیغ 

تعـد ) الغایـة -الصـفة -الشـرط –االسـتثناء (إن أدوات التخصیص األربعة . والقواعد
هجیـة الدقیقــة التـي وظفهــا اآلمـدي فــي تعاملـه مــع الـنص القرآنــي، إحـدى الطــرق المن

                                                        
  .٣٠٩ص  ،٢ج  ،ابقاملصدر الس )١(
  .١٠ص  ،٢ج ،املصدر نفسه )٢(
  .٣١٣ص  ،٢ج ،املصدر نفسه )٣(
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ومن ثمة أضحى الخطاب اللغوي یخضع لقیود شكلیة تتحكم فـي سـیاقه المضـموني 
فبدت تلـك القیـود معـاییر تعتمـد السـتنباط الحكـم الصـحیح، وال یمكـن أن نسـعى إلـى 

ل واإلبــالغ، تأســیس وعــي داللــي مــا لــم نكــن علــى درایــة عمیقــة بمقتضــیات التواصــ
ومـع كــل إنتــاج كالمــي للبــاث توضــع قواعــد للتركیــب وأخــرى للداللــة، ال تخلــق خلقــًا 

یعــد ) البــاث(بـل تنقــل مـن حیــز القـوة إلــى حیـز الفعــل، إن المشـكِّل للخطــاب اللغـوي 
" اســتفزاز"المركــز الــذي تجمــع إلیــه كــل فعالیــات الحــدث اإلبالغــي، فلــه القــدرة علــى 

ه على الدخول في عالمـه الـداللي الـذي هـو مصـدر تشـكل المتلقي أو السامع، وحمل
الخطـاب بأنســاقه وأنماطــه وصــیغه، یقــول میشـال فوكــو، إن المؤلــف لــیس هــو الــذي 
یتحدث أو ینطـق أو یكتـب نصـًا بـل المؤلـف كمبـدأ تجمیـع الخطـاب، كوحـدة وأصـل 

  .)١("لدالالت الخطاب، وكبؤرة لتناسقها
ــــة والخارجیــــة، إن تشــــكیل الخطــــاب اللغــــوي بمراعــــاة تشــــا بك عناصــــره الداخلی

یقتضـــي أن یقـــوم البـــاث أو المؤلـــف باختیـــار ألفاظـــه ثـــم یركبهـــا وفـــق معیـــار النحـــو 
والبیــان آخــذًا لحظــة إبداعــه للخطــاب، مقتضــى حــال المخاطــب وقدرتــه لــیس علــى 
ـــل وعلـــى تبنـــي مضـــمونها بفـــك أنماطهـــا الذاتیـــة  ـــة فحســـب، ب فهـــم الرســـالة اإلبالغی

د أشــار اآلمـــدي فـــي مبحــث تخصـــیص الخطـــاب، إلـــى أدوات وســننها العالمیـــة، وقـــ
التخصـیص غیــر اللفظیــة وعنــى بهــا الــدلیل العقلــي والــدلیل الحســي وهــي مــن األدلــة 
المنفصلة كونها أدلة خارجة عن بنیـة الخطـاب وترتـد إلـى اسـتعداد المتلقـي المثـالي، 

عقلیــة علــى إخــراج بعــض الــدالالت الخاصــة مــن دالالت الخطــاب العامــة بقدرتــه ال
  .)٢(…والحسیة

وهـو " األمـر"ومن ضمن أنمـاط الخطـاب اإلبالغـي یشـیر اآلمـدي إلـى خطـاب 
یتعلــق بالداللــة التركیبیــة التــي یشــرف علــى تعیینهــا الســیاق، وعــّد قســمًا مــن أقســام 
الكـــالم ســـواء فـــي نمطـــه الفونولـــوجي أو نمطـــه الخطـــي، إن صـــیغة األمـــر ال تنعقـــد 

مـا یعـود لآلمـر وهـي تشـمل القصـد فـي إحـداث األمـر، داللتها إال بتوافر قرائن منهـا 
وهـــو االمتثـــال لألمــر إال أن اآلمـــدي ال یـــرى شـــرط  )٣(ومنهــا مـــا یعـــود إلــى المـــأمور

االمتثــال لألمــر قرینــة محــددة لصــیغه، فالمــأمور قــد یتخــذ مــن خطــاب األمــر موقفــًا 
ــًا وقــد یكــون موقفــه ســلبیًا، بعــدم االمتثــال، وتحدیــد اآلمــدي لهــذه  المســألة یــنم إیجابی

                                                        
  .١٩ص  ،ميشال فوكو، نظام اخلطاب )١(
  .٣١٥ص  ،٢ج ،حكامإلانظر ا )٢(
البحث عن  ولانظر يف ذلك النظرية السياقية اليت أعطت للمتلقي دورًا يف ربط اخلطاب باملقام، فالق )٣(

  .٧٠ص  ،ن التأويلما يستعصي عغالباً مقامه 
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إن األمــر : "عـن وعــي كبیــر بجــوهر العملیــة اإلبالغیــة والتواصــلیة یقــول شــارحًا ذلــك
الذي هو مـدلول الصـیغة إمـا أن یكـون هـو الصـیغة أو غیـر الصـیغة، فـإن كـان هـو 
نفس الصیغة، كان الكالم متهافتًا من حیث إن حاصـله یرجـع إلـى أن الصـیغة دالـة 

ل، وٕان كــان هــو غیــر الصــیغة، فیمتنــع أن یكــون علــى الصــیغة، والــدال غیــر المــدلو 
  .)١("األمر هو الصیغة

إن اآلمــدي یحصــر األمــر فــي الطلــب علــى جهــة االســتعالء، ویعتــرض علــى 
تفسیره بالصیغة واإلرادة ألن ذلك أدخل في تعریف األمر، بما هـو أخفـى منـه، ومـع 

لعلمــاء ذلــك لــم یحســم اآلمــدي الخــالف حــول حــد األمــر واكتفــى بحصــر مــا اتفــق ا
مــن كــالم العــرب، أمــا مــا بقــي فهــو محــل نــزاع لفظــي،  اً بشــأنه مــن كــون األمــر قســم

ـــأى اآلمـــدي إنهـــاء هـــذا الخـــالف العلمـــي بهـــذا الشـــكل، ألن األمـــر إذا أدى  ـــد ارت وق
یقـول . داللته من غیر لبس أو غموض بناء علـى تـوافر عناصـره، فقـد اسـتوفى حـده

علـى أن األمـر قسـم مـن أقسـام الكـالم وأنــه  إجمـاع العقـالء منعقـد: "مبینـًا هـذا األمـر
فمــا . واقــع موجــود ال ریــب فیــه، وقــد بینــا امتنــاع تفســیره بالصــیغة واإلرادة بمــا ســبق

وراء ذلـــك هــــو المعنــــى بالطلــــب، والنــــزاع فـــي تســــمیته بالطلــــب بعــــد الموافقــــة علــــى 
، وواضــح أن اآلمــدي وظیفـــي فــي تحلیلــه، فهـــو )٢(إلــى خـــالف لفظــيفأیــل  وجــوده،
ــالتنظیر المجــرد، فهــو  )٣(أساســًا علــى معیــار االســتعمال الــوظیفي یعتمــد وال یكتفــي ب

ــة الحقیقــة علــى الط ــیــرى أن األمــر یــدل دالل ب حتــى ولــو كــان مجــردًا مــن القــرائن ل
الدالــة علــى ذلــك، وقــد یتعلـــل الــبعض علــى صــرف داللتـــه مــن الحقیقــة إلــى وجـــود 

ر مــن الطلــب إلــى دالالت مــن هــذا االنــزالق الــداللي لألمــ) اســتثنائي(عــرف لغــوي 
أخــرى كاإلباحــة والتعجیــز والتهدیــد ومــا إلــى ذلــك ممــا هــو میســر فــي كتــب البالغــة 

إذا وردت فـــي الخطـــاب وجـــاءت ) افعـــل(العربیـــة، فبعـــد أن بـــین اآلمـــدي أن صـــیغة 
قــــرائن تــــدل علــــى أنهــــا للطلــــب، كانــــت كــــذلك، وال یمكــــن أن نصــــرفها إلــــى دالالت 

ذهبـوا إلـى أن األمـر قـد یخـرج لـدالالت أخـرى لعـرف أخرى، یرد على العلماء الـذین 
یحتمل أن یكون ذلـك بنـاء علـى عـرف طـارئ علـى الوضـع : فإن قیل: "طارئ فیقول

اللغـــوي، كمـــا فـــي لفـــظ الدابـــة والغـــائط قلنـــا جـــواب األول أن األصـــل عـــدم العــــرف 
  .)٤("الطارئ، وبقاء الوضع األصلي على حاله

                                                        
  .١٤٠ص  ،٢ج ،املصدر السابق )١(
  .١٤٥ص  ،٢ج ،املصدر نفسه )٢(
  .٣٧-٣٤ص  -ةلغال–يف كتابه " إدوارد ساميري"وهذا ما يؤكده رائد املدرسة التجريدية  )٣(
  .١٤٤ص  ،٢ج ،حكام يف أصول األحكامإلا )٤(
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قـــد الـــواعي بـــین البـــاث والمتلقـــي، إن خطـــاب األمـــر هـــو شـــكل مـــن أشـــكال الع
ــه إلــى  فالبــاث للرســالة الداللیــة التــي یحملهــا خطــاب األمــر یســتجیب لمنبهــات تحمل
صـــوغ أســـلوب إبالغـــي یحــــاول مـــن خاللـــه أن یـــدفع المتلقــــي ال إلـــى فهـــم الرســــالة 
اإلبالغیـة، بـل وٕالــى تقمـص مضـمونها واالســتجابة لخطابهـا بكیفیـة إیجابیــة، هـذا مــا 

ر فـــي الـــد ـــداللي الحـــدیث حـــول نظـــام اإلبـــالغ فـــي الخطـــاب، وفـــي هـــذا تقـــرَّ رس ال
المجــال یــربط اآلمــدي داللــة األمــر باالســتجابة لصــیغتها فتلــك هــي مفهومهــا مطلقــًا 
أما الداللة علـى التـرك واتخـاذ الموقـف السـلبي مـن فحواهـا فلـه أسـلوبه الخـاص وهـو 

الخطــــاب  خطـــاب النهــــي، كمــــا ال یمكـــن أن نتصــــور أن المتلقــــي سیرضـــخ لســــلطة
األمري وٕانما سیتحرك في مسـاحة مـن االختیـار فیهـا النـدب والواجـب، إذ قـد یماشـي 

إن المكلـف : "هـیشـرح ذلـك اآلمـدي بقولـ. المتلقي الباث للخطاب في أمره وقد یخالفه
، "ه أن األمــر للنــدب فقــد أمــن مــن الضــرر وحصــل مقصــود األمــرـإذا نظــر فظهــر لــ

معرفــة عمیقــة بآلیــات صــیاغته، خاصــة  إن تحقــق مضــمون خطــاب األمــر یســتدعي
وأن المتلقـي مــدعو إلــى إحـداث نقلــة نوعیــة لهـذا الخطــاب تــدل علـى اســتیعاب ســلیم 

ذلك طرحـت قـدیمًا مسـألة وجـود القـرائن التـي لـلداللته بعـد تحلیـل لنظامـه العالمـي، و 
 تعـــّین الداللـــة فـــي أســـلوب األمـــر، وبالتـــالي اقتضـــاء األمـــر التكـــرار والـــدوام أو المـــرة
الواحدة، فاآلمـدي یمیـل إلـى داللـة األمـر علـى المـرة الواحـدة إذا كـان األسـلوب عریـًا 

: یقــــول موضــــحًا ذلــــك. مــــن القــــرائن الصــــارفة واحتمــــال التكــــرار فــــي وجــــود القــــرائن
ـــال وهـــو معلـــوم قطعـــًا، والتكـــرار " ـــد منهـــا فـــي االمتث والمختـــار أن المـــرة الواحـــدة ال ب

إرادة المــتكلم التكـــرار حمــل علیـــه، وٕاال كـــان محتمــل فـــإن اقتــرن بـــه قرینــة أشـــعرت بـــ
ــاً  ، كمــا یــذهب اآلمــدي إلــى أن ســیاق خطــاب )١("االقتصــار علــى المــرة الواحــدة كافی

فیه االستغراق الزمنـي، ألن علیـه یتوقـف تحدیـد داللـة األمـر  ىاألمر ینبغي أن یراع
الزمنـي ال على التكرار أو المرة الواحدة، معنى ذلك أن االسـتغراق فـي األمـر مجالـه 

ـــك  متنـــاهٍ  ـــة، ویقابـــل ذل بینمـــا المـــرة الواحـــدة مجالهـــا الزمنـــي ضـــیق محـــدد بفتـــرة معین
وداللة التراخي في خطاب األمر، وهـي مسـألة مـن األهمیـة  راآلمدي بین داللة الفو 

، إن داللــة األمــر علــى )٢(بمكــان خاّصــة وأنهــا ذات صــلة بالتعامــل اللغــوي اإلنســاني
ــالفــور والتحقیــق اآل مونها متعلــق بوجــود قرینــة أو أكثــر دالــة علــى ذلــك فــي ي لمضــن

فمـن : "یحـدد ذلـك اآلمـدي بقولـه. الخطاب، أمـا داللـة التراخـي فـال تحتـاج إلـى قرینـة
قــال بـــالتراخي ال یحتــاج إلـــى دلیــل آخـــر، ألن مقتضــى األمـــر المطلــق عنـــد تخییـــر 

                                                        
  .١٥٥ص  ،٢ج  ،املصدر نفسه )١(
  ).ستيفن أوملن(من كتاب  ٦ص  ،ر الكلمة يف اللغة يف املقدمةكمال حممد بشر، انظر دو . د )٢(
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فـال بـد  رالمأمور في إیقاع الفعل في أي وقت شاء مـن ذلـك الوقـت، ومـن قـال بـالفو 
  .)١("له من دلیل ثاني الحال

إن أهــم مــا انصــب حولــه اهتمــام علمــاء اللغــة المحــدثون، هــو البحــث فــي كــل 
مســتویات الحــدث اللغــوي مــن مرحلــة مــیالده إلــى مرحلــة بلوغــه وظیفتــه ثــم بتحقیــق 
ـــد رد الفعـــل المنشـــود وبـــذلك تنـــاولوا اللغـــة فـــي مظاهرهـــا الثالثـــة : مـــردوده عنـــدما یوّل

دائــي والمظهــر اإلبالغــي ثــم المظهــر التواصــلي، وفــي إطــار ذلــك بحثــوا المظهــر األ
طواعیة الرمز اللغوي لكـي یكـون لـه معـادل موضـوعي فـي واقـع االسـتعمال اللغـوي، 

  .)٢(وأكدوا أن ال انفصال في الزمن بین قیام الرمز وحصول داللته عند متقبله
، فــي تحقیــق إال أن اآلمــدي كــان أعمــق تحلــیًال فــي نصــه علــى عامــل الــزمن

داللـة خطــاب األمــر الـذي هــو نمــط مـن أنمــاط المنظومــة اللسـانیة، التــي تتكــون مــن 
ت القرینــة المحـــددة للداللــة الزمنیــة لخطـــاب یــرمــوز لغویــة دالـــة، ومــن ذلــك فـــإن خف

یشـیر إلـى . األمر وألبس على المتلقي تحدید الغایة، كان مخیرًا بـین الفـور والتراخـي
ـــك اآلمـــدي فیقـــول ـــي القـــول بـــالفور(بالتعجیـــل أحـــوط للمكلـــف  قـــولهم: "ذل قلنـــا ) یعن

ـــإن ظـــن الفـــو  ـــف مـــا أوجبـــه ظنـــه، ف ـــه راالحتیـــاط إنمـــا هـــو بإتبـــاع المكل ، وجـــب علی
  .)٣("إتباعه، وٕان ظن التراخي وجب علیه إتباعه

إن اللفظ الغطاء الذي یشرف علـى مـدلوالت جزئیـة تشـكل حقـًال داللیـًا یخضـع 
ــة الكلیــة التــي ال تتموقــع فــي عــالم األعیــان وٕانمــا لــروابط عالئقیــة تشــترك فــي الدال ل
هـو لفـظ ینضـوي تحتـه حقـل مـن المـدلوالت ) البیـع(محلها عالم األذهان، فمـثًال لفـظ 

الجزئیة كالبیع بالتقسیط، والبیع الغرر وما إلى ذلـك مـن أشـكال البیـوع المشـروعة أو 
أمور لمعنـــى اللفـــظ الكلـــي فهـــل إتیـــان المـــ علـــىالمحرمــة، فـــإذا نـــص خطـــاب األمـــر 

جزئـــي منـــه هـــو تحقیـــق للخطـــاب أم ال؟ لقـــد أســـس اآلمـــدي بنـــاء علـــى هـــذه الرؤیـــة 
نظرتـه للتــدلیل علــى أن طلـب وقــوع فعــل األمــر ال یكـون إال بالجزئیــات، الواقعــة فــي 
عالم األعیان، وال یكون بالداللة الكلیة ألنه ال وجـود لهـا إال فـي عـالم األذهـان، فـإذا 

ــــه ورد ســــیاق األمــــر مجــــردًا  ــــي لداللت ــــه وكــــان فهــــم المتلق ــــة صــــارفة لداللت مــــن قرین
المطلقــــة، صــــح الفهــــم وصــــدق الموقــــف وهــــي رؤیــــة تبناهــــا بعــــض علمــــاء الداللــــة 
المحدثین وتفرعـت عنـدهم إلـى مسـائل مختلفـة مـن ذلـك افتـراض وجـود داللـة العـوالم 

وٕان كـان قـد قوبـل باالنتقـاد  (Possible world semantics)الممكنة عنـد فریجـة 
                                                        

  .١٥٩ص  ،٢ج ،حكام يف أصول األحكاماإل )١(
  .٨١ص  ،٦٤ص  ،عبد السالم املسدي، انظر يف ذلك اللسانيات وأسسها املعرفية. د )٢(
  .١٦٩ص  ،٢ج ،حكام يف أصول األحكاماإل )٣(
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ـــل علمـــاء عصـــرها ـــك )١(لشـــدید مـــن قب ـــورت عنـــد غریمـــارس فـــي ذل ، وهـــذه الفكـــرة تبل
والســـمات الصـــوتیة  (Semes)التشـــاكل الحاصـــل بـــین الســـمات المعنویـــة الصـــغرى 

في هـذا النحـو یقـدم اآلمـدي مثـاًال توضـیحیًا حـول اقتضـاء  (Phemes) )٢(الصغرى
بــالمعنى الكلــي المشــترك  وٕان ســلم أن األمــر متعلــق: "األمــر للداللــة الجزئیــة، فیقــول

بـالغبن الفـاحش، فقـد كـالبیع وهو المسمى بالبیع، فإذا أتى المأمور ببعض الجزئیـات 
ـــى  ـــه، فوجـــب أن یصـــح نظـــر إل ـــه الموكـــل فی ـــع المـــأمور ب أتـــى بمـــا هـــو مســـمى البی
مقتضى صیغة األمر المطلق بالبیع، وٕان قیل بالبطالن، فـال یكـون ذلـك لعـدم داللـة 

  .)٣("معارض األمر به، بل لدلیل
والحقیقــة أن هــذه الرؤیــة اآلمدیــة تعــد ذات أهمیــة بالغــة لمســتوى التواصــل بــین 

لـــه مرجعیتـــه  بــاث ینـــتظم الخطـــاب فـــي ذهنـــه قبـــل انتظامـــه فـــي ألفاظـــه وبـــین متلـــقٍ 
كمـا هـو شـأن  -وٕادراك داللتـه، إال أن اآلمـديالخطـاب الذاتیة یستطیع وفقها تفكیـك 

الـذي ) البـاث(یركز علـى ناقـل الخطـاب  -المحدثینمعظم علماء الداللة واللسانیات 
یملــك وعیـــًا لغویـــًا یجعلـــه یكیـــف خطابـــه اإلبالغـــي حســـب أصـــناف النـــاس المتلقـــین 
للخطــاب، ومــع ذلــك یتحمــل نســبة كبیــرة ممــا قــد تتعــرض لــه رســالته اإلبالغیــة مــن 

  .تحویل أو تحویر في فهم مضمونها الداللي
ى التركیــب والتنســیق وعلــى مســتوى إن الحــدث اإلبالغــي بتجلیاتــه علــى مســتو 
ــــاب  ــــنمط التنظیمــــي لعناصــــره شــــكل فــــي كت المحــــور األساســــي الــــذي " اإلحكــــام"ال

انتظمت في دائرته تلك األحكام اللغویة التي أجراهـا اآلمـدي مجـرى السـنن والقـوانین 
المتحكمة في أي إنتـاج كالمـي، وقـد أبـان ذلـك التحلیـل المسـتوفي لجوانـب الخطـاب 

اللغـوي العربــي علــى احتـواء التنظیمــات الخاصــة بصـرف الــدالالت إلــى قـدرة النظــام 
كمــا أوضــح اآلمــدي أن ال منــاص لعــالم األصــول المشــتغل فــي . أوجههــا الصــحیحة

.. حقـل الفقـه مــن أدوات لغویـة دقیقــة تقـع مــن حقلـه هــذا، موقـع المنطــق مـن الفلســفة
كـــــل آلیاتـــــه ونحــــن علـــــى یقــــین أن دراســـــة النظــــام اإلبالغـــــي كمــــا حـــــدده اآلمــــدي ب

مــن خاللــه تلــك القواعــد العمیقــة المجــردة  ىومتعلقاتــه، یســتحق مجــاًال خاصــًا تســتجل
  .التي تقف وراء هذا التناسق المعیاري الدقیق لمنظومة الخطاب

  
  

                                                        
  .٣٨١ص  ،ياسفال. انظر اللسانيات واللغة العربية د )١(
  .٣٠ص  ،)غرميارس(انظر فصل ماهية الداللة عند احملدثني  )٢(
  .١٨٤ص  ،٢ج  ،حكام يف أصول األحكاماإل )٣(
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  : الفصل الرابع
  الحقیقة والمجاز عند اآلمدي

  
  

  :تمھید
لتغطیـــــة مجمـــــل إن المنظومــــة اللغویـــــة تنـــــزع نحـــــو التمــــدد والتغیـــــر الالزمـــــین 

الحاجــات اللغویــة التــي یقتضــیها الخطــاب اإلبالغــي فــي األحــوال المختلفــة، ولــذلك 
اســتقر فـــي أذهــان اللغـــویین المحــدثین أن محاولـــة اإلبقــاء علـــى معنــى قـــار دون أن 
یخضع لعوامل التغییر الداللي هو ضرب مـن النمطیـة التـي یرفضـها النظـام اللغـوي 

  .المتجدد
تــي تنــتظم التغّیــر الــداللي هــو الطــابع االجتمــاعي للغــة، ولعــل أبــرز العوامــل ال

بتــــأثیره علــــى الطــــابع الــــذهني والفكــــري لــــدى أهــــل هــــذه اللغــــة إذ تغــــدو  يالــــذي یلقــــ
وفـي ضـوء ذلـك نفسـر . المنظومة اللغویة حاملة للقیم االجتماعیة والفكریة المسـتجدة

ــد بــارت "مــذهب  ة الداللــة تبــاع نظریــة ســیمولوجیاو " ، (Roland Barthes)رونال
الــذین اعتبــروا المعنــى المعجمــي معنــى مشوشــًا دائمــًا ألنــه معــرض للتغییــر والتطــور 

إذ یفــتح أمامـه إمكانیــة تغییــر المجــال  )١(بفعـل االســتعمال االجتمــاعي للرمـز الــداللي
مســتوى : الــداللي وهــو مــا بحــث مظــاهره اللغویــون محــددین مســتویات مختلفــة منهــا

ــــة أو النقــــل ومســــتوى التغییــــر االنح ــــك بتخصــــیص الدالل طــــاطي أو المتســــامي، وذل
، ثــم مســتوى الحــذف والتعــویض وذلــك بمــلء الفجــوة الداللیــة التــي تركهــا )٢(تعمیمهــا

                                                        
)١( Introduction à la sémiologie, P 21. Dalila Morsly, Francois 

chevaldonne et autres…  
علم : وكتاب. ١٦١ص  ،كمال بشر  ستيفن أوملن، ترمجة: دور الكلمة يف اللغة: انظر ذلك يف كتاب )٢(

  .١٥٥-١٤٨ص  ،إبراهيم أنيس. داللة األلفاظ: وكتاب. ٤٠١-٣٨٨حممود السعران ص . د: اللغة
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اللفــظ المنــدثر بداللــة جدیــدة تســتدعیها الظــروف اللغویــة، وقــد یحــدث أن یعــاد اللفــظ 
ذه الحركیــة لیحمـل داللــة جدیـدة تالئـم الحاجـة اللغویــة المسـتجدة، هـ) المنـدثر(القـدیم 

أو الدینامیـة التـي تمیــز العناصـر اللغویــة داخـل النظــام اللسـاني، یمكــن حصـرها فــي 
حقــل الحقیقـــة : تقــاطع حقلــین رئیســـیین علــى جمیـــع مســتویات التغییـــر الــداللي همـــا

وحقل المجـاز، حقـل الداللـة األصـلیة، وحقـل الداللـة المحّولـة ولمـا كـان المجـاز یعـد 
بره الـدوال إلـى المـدلوالت الجدیـدة أو العكـس، كـان ذلـك الجسر اللغوي الذي تنتقل ع

علـــى قـــوة الطاقـــة التعبیریـــة فـــي اللغـــة وال أدل علـــى ذلـــك أن ظـــاهرة المجـــاز  اً مظهـــر 
ظـــاهرة عامـــة لكـــل األلســـنة یلجـــأ إلیهـــا المجتمـــع اللغـــوي لتولیـــد المعـــاني الضـــروریة 

فــي، فهــو خاصــة فــي إغنــاء الرصــید المصــطلحاتي الخــاص بالتواصــل العلمــي المعر 
إذن ضــرب مــن العقلنــة فـــي بــاطن منظومــة أساســـها ومنطلقهــا االعتبــاط المحـــض، 
ألن مبعثــه هــو االقتــران العرفــي الــذي ال یلبــث أن یتحــول إلــى إطــراد معقــول یأخـــذ 
اللغة من الحاجة إلى الكفاف ومن التوحـد الـداللي إلـى طواعیـة التكـاثر فیصـبح هـذا 

إذن فمهمـة المجـاز تقـوم علـى أسـاس . )١(ینضـب التوّلد المستمر ینبوعًا فـي اللغـة ال
التحدیــد المفهــومي للحقـــل الــداللي إذ تســتوعب اللغـــة المــدلوالت المســتحدثة بتفجیـــر 
طاقاتها التعبیریة الكامنة القـادرة علـى مـوازاة مـا طـرأ مـن جدیـد فـي عـالم المفـاهیم أو 

ك الطاقــة هــو محــر ] المجــاز: "[یقــول عبــد الســالم المســدي فــي ذلــك. عــالم األشــیاء
التعبیریة في ازدواجها بین تصریحیة وٕایحائیـة، بـین طاقـة موضـوعة جدولیـة، وطاقـة 
ســـیاقیة جافـــة فمكمـــن المجـــاز اســـتعداد اللغـــة إلنجـــاز تحـــوالت داللیـــة بـــین أجزائهـــا، 
یتحــرك الــدال فینــزاح عــن مدلولــه لـــیالبس مــدلوًال قائمــًا أو مســتحدثًا، وهكــذا یصـــبح 

ــــر . )٢("الــــدوال بــــین الحقــــول المفهومیــــةالمجــــاز جســــر العبــــور تمتطیــــه  بهــــذا التنظی
العلمـي تنكشــف طبیعــة النظــام اللغــوي وتتضــح حركیتـه التــي تغــدو بعــد حــین تلقائیــة 

  .مطردة
 أسلقـــد كــــان هـــذا الــــوعي المعرفــــي الـــذي بلورتــــه األبحـــاث اللغویــــة الحدیثــــة، 

مــادة أو تعامـل علمائنـا القـدامى مـع جمیـع صـنوف البحـث الـذي یتخـذ اللغـة العربیـة 
شــارحًا أبعــاده " التأویــل"ال عجــب أن یطالعنــا ابــن رشـد بمصــطلح و  ,وسـیلة للدراســة، 

ومعنـــى التأویـــل، هـــو إخـــراج داللـــة اللفـــظ مـــن الداللـــة الحقیقیـــة إلـــى الداللـــة : "بقولـــه
المجازیــة، مــن غیــر أن یخــل فــي ذلــك بعــادة لســان العــرب فــي التجــوز مــن تســمیة 

                                                        
  .٩٧- ٩٦ص  ،عبد السالم املسدي، اللسانيات وأسسها املعرفية. د )١(
عدد  ، املعاصرجملة الفكر العريب ،٢٣النواميس اللغوية والظاهرة اإلصطالحية، ص : عبد السالم املسدي )٢(

  .١٩٨٤سنة  ،٣١-٣٠
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أو مقارنـه أو غیـر ذلـك مـن األشـیاء التـي عـددت  الشيء بشبیهه أو بسببه أو الحقه
  .)١("في تعریف أصناف الكالم المجازي

ویــزداد اهتمــام العلمــاء بدقــة البحــث مــع اهتمــام بحســن التأویــل كمــا شــرحه ابــن 
رشد، كلمـا تعلـق األمـر بـالقرآن الكـریم واسـتنباط أحكامـه وذلـك لكمـال نظامـه اللغـوي 

ـــــه علـــــى النـــــوامیس المصـــــرفة للكـــــ الم، وفـــــي هـــــذا المجـــــال یبـــــرز جمهـــــور وانطوائ
األصولیین وقـد امتلكـوا وعیـًا معرفیـًا لغویـًا یحـدوهم ألن یتعـاملوا مـع نصـوص القـرآن 
الكـــریم تعـــامًال حـــذرًا، آخـــذین فـــي ســـبیل تأویـــل دالالتـــه كـــل األدوات المناســـبة وفـــي 

م وســـننها فـــي اإلنشـــاء والقـــول، وتصـــانیف الكـــال. مقـــدمتها اللغـــة وطاقاتهـــا التعبیریـــة
الحقیقــة والمجــاز ومــا یتعلــق بهمــا مــن أقســام، ومعــاییر ضــابطة : التــي مــن ضــمنها

وعالقــة كــل منهمــا بــاآلخر وغیــر ذلــك ممــا هــو مبســوط الكــالم حولــه فــي . لطبیعتهــا
لآلمـدي، إذ فصـل فیــه " اإلحكــام"مـداخل كتـب األصـولیین وفــي ثنایاهـا ومنهـا كتـاب 

والمعـاییر الممیـزة لكـل قسـم وقـد جـر  القول حول ماهیـة الحقیقـة والمجـاز، وأقسـامها،
. ذلــك اآلمــدي إلــى الحــدیث عــن بــداءة األســماء الشــرعیة هــل هــي حقیقــة أم مجــاز؟

ــة الشــرعیة، عندئــذ، شــاملة؟ وغیــر ذلــك ممــا  وعالقــة الجــزء بالكــل وهــل تكــون الدالل
  .سنبرزه في موضعه من هذا المبحث

  : ماھیة الحقیقة وأقسامھا- ١
یقـة باعتبـار مفهومهـا اللغـوي، ذلـك أنـه بـین المفهـوم یؤسس اآلمدي تعریفه للحق

اللغوي لها والمفهوم اإلصطالحي عالقة ظـاهرة، إذ الحقیقـة فـي المفهـوم العـام تعنـي 
الصورة الثابتـة للشـيء فـي أذهـان النـاس، یجمـع كلهـم أو السـواد األعظـم مـنهم علـى 

قیقـة یعنـي داللتـه أنها الحقیقة وهي نقیض الباطـل أو الزیـف وقولنـا عـن اللفـظ أنـه ح
ــه أمــا : (أصــلیة فیــه، ثابتــة بالوضــع اللغــوي األول یوضــح اآلمــدي هــذه المســألة بقول

فهــي فــي اللغــة مــأخوذة مــن الحــق، والحــق هــو الثابــت الــالزم، وهــو نقــیض ) الحقیقــة
الباطـل، ومنــه یقــال حـق الشــيء حقــه، ویقـال حقیقــة الشــيء أي ذاتـه الثابتــة الالزمــة 

أي وجبــت، وكـــذلك ) ن حقّــت كلمــة العــذاب علـــى الكــافرینولكـــ: (ومنــه قولــه تعــالى
" الحقیقـــة"أمـــا مفهـــوم . )٢("أي واجـــب علـــيّ ) حقیـــق علـــي أن ال أقـــول: (قولـــه تعـــالى

ــدال  االصــطالحي فیؤسســه اآلمــدي علــى اعتبــار الوضــع أو االقتــران العرفــي بــین ال
خضـع والمدلول، ولذلك فالحقیقة كمبحـث فـي اللغـة هـي مـن عـوارض األلفـاظ التـي ت

                                                        
  .٢٠-١٩ص : فصل املقام فيما بني احلكمة والشريعة من االتصال )١(
  .٢٦، ص ١حكام يف أصول األحكام، جإلا )٢(
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یشـــرح ذلـــك . یخـــرج مـــن حیـــز القـــوة إلـــى حیـــز الفعـــل" أّولـــي"دالالتهـــا لتواضـــع عـــام 
هــي اللفــظ المســتعمل فیمــا وضــع لــه أوًال : والحــق فــي ذلــك أن یقــال: "اآلمــدي بقولــه

فـي اللغـة، كاألســد المسـتعمل فـي الحیــوان الشـجاع العـریض األعــالي، واإلنسـان فــي 
د وقـف مـن تعریفـات األصـولیین واللغـویین وواضح أن اآلمدي ق. )١("الحیوان الناطق

للحقیقــــة فــــي عصــــره، موقــــف المــــتحفظ متخــــذًا بنــــاء علــــى ذلــــك تقســــیمات للحقیقــــة 
  :الوضعیة إلى ثالثة أنواع وهي موّضحة فیما یأتي

  الحقیقة الوضعیة
  

  الحقیقة الشرعیة  الحقیقة العرفیة    الحقیقة اللغویة
الواضـع، فـإذا كـان صــاحب  ویخضـع كـل قسـم حسـب رأي اآلمـدي إلـى طبیعـة

الوضـع هـو اللغـوي كانـت الحقیقـة لغویـة وٕاذا تعـارف النـاس واصـطلحوا حـول اقتــران 
دال بمـدلول كانـت الحقیقـة عرفیـة أمـا إذا كـان الواضـع هـو الشـارع فـإن الحقیقـة هـي 
حقیقـة شـرعیة، وقـد یخضـع كـل قسـم إلــى تفریـع داخلـي مـن ذلـك تخصـیص الحقیقــة 

تحویـل داللـة اللفـظ مـن العمـوم إلـى الخصـوص، مثـل ذلـك لفـظ العرفیة العامة ویتم ب
كــــان فــــي وضــــعه األول یــــدل علــــى كــــل مــــا یــــدب علــــى األرض فحصــــل ) الدابــــة(

یقــول اآلمـــدي . تخصــیص محــل داللتـــه بــأن أضــحى یـــدل علــى ذوات األربــع عرفـــاً 
ــًا ذلــك أن یكــون االســم قــد وضــع لمعنــى عــام ثــم یخصــص بعــرف اســتعمال : "معرف

مســمیاته، كاختصــاص لفــظ الدابــة بــذوات األربــع عرفــًا وٕان كــان  أهــل اللغــة بــبعض
ـــرة مشـــاهدته أو كثـــرة  فـــي أصـــل اللغـــة لكـــل مـــا دب وذلـــك إمـــا لســـرعة دبیبـــه أو كث

ـــك ـــر ذل ـــداللي . )٢("اســـتعماله أو غی ـــر ال ـــوع مـــن التغّی ـــى هـــذا الن ـــق عل بتضـــیق "وأطل
یـة، أو مــن العمــوم وذلــك بتحویــل اللفـظ مــن الداللــة الكلیـة إلــى الداللــة الجزئ" المعنـى

ــة الناشــئ عــن ظــاهرة الــال مســاس أو  إلــى الخصــوص، ثــم هنــاك التحــول فــي الدالل
فیحصل انزیاح داللي للمعنـى إذ یخضـع إلـى تعبیـر  (Taboo)التلطف في التعبیر 

أن : "یوضــح اآلمــدي ذلــك فیقـــول. فــي مجالــه مراعــاة لمقتضــى العـــرف االجتمــاعي
ـــم ی شـــتهر فـــي عـــرف اســـتعمالهم بالمجـــاز یكـــون االســـم فـــي أصـــل اللغـــة بمعنـــى، ث

طالقـــه غیـــره، إالخـــارج عـــن الموضـــوع اللغـــوي، بحیـــث أنـــه ال یفهـــم مـــن اللفـــظ عنـــد 
كاســم الغــائط، فإنــه وٕان كــان فــي أصــل اللغــة للموضــع المطمــئن مــن األرض، غیــر 
أنه قد اشتهر في عرفهم بالخارج المستقذر من اإلنسـان، حتـى أنـه ال یفهـم مـن ذلـك 

                                                        
  .٢٧ص . ،١ج. ،املصدر السابق )١(
  .٢٧، ص ١ج ،املصدر نفسه )٢(
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ــ ه غیــره، ویمكــن أن یكــون شــهرة اســتعمال لفــظ الغــائط فــي الخــارج اللفــظ عنــد اطالق
المستقذر مـن اإلنسـان، لكثـرة مباشـرته وغلبـة التخاطـب بـه مـع االسـتنكاف مـن ذكـر 

  .)١("الزمه أو بمعنى آخرباالسم الخاص به، لنفرة الطباع عنه، فكنوا عنه 
إلـى آخـر أو إن التغیر الداللي الذي یمس اللفظ بنقـل داللتـه مـن مجـال داللـي 

بتقییــدها، هــل ذلــك یخــص اللفــظ أم الداللــة أم العالقــة بینهمــا؟ إن ذلــك التغیــر الــذي 
ـــة  ـــة وتبقـــى البنی ـــة أو تضـــیق أو توســـع، یمـــس أساســـًا البنیـــة الداللی تنقـــل معـــه الدالل
اللســانیة الصــوتیة تحــتفظ بنمطهــا الصــوري مــع حصــول تعــدیل فــي ماهیــة الــدلیل، 

ــدال وا لمــدلول تخضــع لنمطیــة أخــرى تنــاظر التحــول الناشــئ ذلــك أن العالقــة بــین ال
فــي ماهیــة المرجــع، فینشــأ مــتكلم اللغــة علــى نمطیــة جدیــدة فــي تصــریف الخطــاب 
اللغــوي وفــق معــاییر قــد تكــون خفیــة فیبــدو النظــام اللغــوي أصــیًال فــي عناصــره، وٕان 

  .كان قد اعتراه تغییر في عوالمه الداللیة مع بقاء معجم األدلة دون تغییر
ـــنم عـــن الطـــابع هـــذ ه الحركیـــة المســـتمرة التـــي تتســـم بهـــا المنظومـــة اللغویـــة، ت

الوظیفي االجتماعي للغة حیـث یبقـى المـتحكم فـي آلیـات االسـتعمال للمعجـم اللغـوي 
هــو العــرف االجتمــاعي الــذي هــو خالصــة لتراكمــات نفســیة وثقافیــة متشــابكة، وهــذا 

نظــــام اللغــــوي والعــــرف مــــا یتضــــح مــــن تأكیــــد اآلمــــدي علــــى الصــــلة الوثیقــــة بــــین ال
  .االجتماعي وذلك في تحدید ماهیة الداللة الحقیقیة العرفیة

ـــار التحـــول  ـــى معی ـــة الشـــرعیة باالعتمـــاد عل ـــین الدالل ـــى تعی ویصـــل اآلمـــدي إل
الـــداللي الناشـــئ عـــن نقـــل داللـــة اللفـــظ مـــن المجـــال اللغـــوي إلـــى المجـــال الشـــرعي، 

خصـها الشـارع بمحتـوى داللـي  وتعني داللة االسم التـي وضـعت أوًال فـي الشـرع وقـد
أضحى یشكل صیغتها المعجمیة إن سـمعت أو قـرأت تبـادر إلـى الـذهن تلـك الداللـة 

وأمـــا الحقیقـــة الشـــرعیة فهـــي اســـتعمال االســـم : "الشـــرعیة دون ســـواها یقـــول اآلمـــدي
وٕاشـــارة اآلمـــدي إلـــى الداللـــة . )٢("الشـــرعي فیمـــا كـــان موضـــوعًا لـــه أو ال فـــي الشـــرع

االهتمــام بــالتطور الــداللي الحاصــل فــي بنیــة النظــام اللغــوي، إذ  الشــرعیة یقــود إلــى
الحقیقـة الشــرعیة مـا هــي إال تكــریس لعـرف لغــوي ســائد أو خالصـة لتراكمــات لغویــة 
داللیــة اســتقرت الصــیغة اللغویــة بعــدها علــى داللــة خاصــة، فــال یمكــن إذن أن نســلم 

ي لیقــف علــى تحدیــد بالوضــع اللغــوي األول للحقیقــة الشــرعیة ولــذلك یســتطرد اآلمــد
دقیـق لماهیــة الوضــع الشــرعي األول، خاصــة وأنــه اســتقر لــدى كثیــر مــن أهــل اللغــة 
ــة الشــرعیة مــا هــي إال امتــداد محــور لداللــة ســابقة ولیســت داللــة بالوضــع  أن الدالل
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وسواء كـان االسـم الشـرعي ومسـماه ال : "األول، یفصل اآلمدي الكالم في ذلك بقوله
همــا معروفــان لهــم، غیــر أنهــم لــم یضــعوا ذلــك االســم لــذلك یعرفهمــا أهــل اللغــة، أو 

المعنى، أو عرفوا المعنى ولم یعرفوا االسم أو عرفـوا االسـم ولـم یعرفـوا ذلـك المعنـى، 
ــًال نشــأة الحقیقــة الشــرعیة،  )١("…كاســم الصــالة هــذه حالــة أولــى ذكرهــا اآلمــدي معل

ــدال ومدلولــه مجهــولین لــدى أهــل اللغــة أصــًال، أو یكــون الــدال مشــهورًا  فقــد یكــون ال
بمـدلول فیــأتي الشــارع لیقیــد لــه مــدلوًال جدیــدًا أو یكــون المــدلول معروفــًا بــدون دال أو 
العكــــس، وبهــــذا الوصــــف تكــــون الداللــــة الحقیقیــــة الشــــرعیة داللــــة أصــــلیة بالوضــــع 

  …األول، فاالقتران بین الدال ومدلوله كان باعتبار الواضع وهو الشارع
ـــة التـــ ـــة الثانی ـــة الشـــرعیة، فتبـــدو أمـــا الحال ي یحـــّددها األصـــولیون لنشـــأة الحقیق

الداللة فیهـا محّولـة منقولـة عـن وضـع لغـوي أول، وذلـك علـى اعتبـار أن یكـون أهـل 
اللغـة قــد عرفـوا الحقیقــة الشـرعیة بمعرفــة اللفـظ والمعنــى إال أنهـم عرفــوا اللفـظ بمفــرده 

ي، وتعــد الحقیقــة دون معنــاه الشــرعي، أو عرفــوا المعنــى الشــرعي دون لفظــه األصــل
الشرعیة بهذا الوصف من قسم المنقول الذي قـال عنـه العلمـاء األصـول أنـه المعنـى 

وبعــد هــذه التفریعــات التــي أقــام . اللغــوي الــذي نقــل إلــى المعنــى الشــرعي أو العرفــي
یخلــــص إلـــى تعریــــف جـــامع مــــانع للداللــــة " الحقیقـــة"علـــى أساســــها اآلمـــدي تقســــیم 

: جرائــي المتمثــل فــي االســتعمال لقصــد التخاطــب فیقــولالحقیقیــة ویربطهــا بالفعــل اإل
الحقیقـة هـي : "وٕان شئت أن تجد الحقیقة على وجه یعم جمیع هذه االعتبـارات قلـت"

ـــه التخاطـــب ـــذي ب ـــه أوًال فـــي االصـــطالح ال ـــه ". اللفظـــة المســـتعملة فیمـــا وضـــع ل فإن
  .)٢("جامع مانع

  ماھیة المجاز- ٢
ریف اللغـوي الـذي یعنـى االنتقـال مـن یستهل اآلمدي مبحثـه حـول المجـاز بـالتع

حال إلـى حـال، أي تجـوز اللفـظ لداللتـه األصـلیة إلـى داللـة جدیـدة، فالداللـة األولـى 
وأمـــا : "فیقـــول اآلمـــدي. هـــي الداللـــة الحقیقیـــة والداللـــة الثانیـــة هـــي الداللـــة المجازیـــة

ال المجـاز فمــأخوذ فــي اللغـة مــن الجــواز، وهــو االنتقـال مــن حــال إلـى حــال ومنــه یقــ
ولمـــا كـــان المجـــاز تابعـــًا للحقیقـــة وكانـــت . )٣("جـــاز فـــالن مـــن جهـــة إلـــى جهـــة كـــذا

الحقیقــة تقّســم إلــى لغویــة وعرفیــة ووضــعیة وشــرعیة، كــان المجــاز فــي التقســیم تابعــًا 
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كذلك للحقیقة، وال تنفصم عرى االتصال بین داللـة اللفـظ الحقیقیـة وداللتـه المجازیـة 
لتین ولـذلك ال یتسـنى لمـتكلم أن یسـتعیر لفظـًا بل یبقى ربـاط خفـي دقیـق یصـل الـدال

تراضــه منــه فمســتعار المســـتعار قهــو جــار مجــرى المجــاز، فــي الحقــل الــذي یریــد ا
ـــذلك الســـلك المعقـــود الضـــامن لوصـــول  ـــه فاصـــمًا ل متعـــذر وال ســـبب لتعـــذره إال كون

، فــالتعلق كمــا یســمیه اآلمــدي )١(الرســالة الداللیــة مــن طــرف بــاث إلــى طــرق متقبــل
االســتعمال اللغــوي الســلیم للمجــاز وهــو الجســر الصــلب الــذي یــتم عبــره النقــل  أسـاس

: وعنـد هـذا نقـول: "یشـرح اآلمـدي هـذه المسـألة فیقـول. الداللي، دونما لـبس أو تعقیـد
هـو اللفـظ : "من اعتقد كون المجاز وضعیًا، قال في حد المجـاز فـي اللغـة الوضـعیة

أوًال فـــي اللغـــة، لمـــا بینهمـــا مـــن المتواضـــع علـــى اســـتعماله مـــن غیـــر مـــا وضـــع لـــه 
التعلـــق، ومـــن لـــم یعتقــــد كونـــه وضـــعیًا، أبقـــى الحــــد بحالـــه وأبـــدل المتواضـــع علیــــه 

ثم یحدد اآلمدي وضعین مختلفـین للمجـاز، أولهمـا أن اللفـظ المجـاز . )٢("بالمستعمل
یتواضـــع علـــى اســـتعماله أهــــل اللغـــة فیجرونـــه بیـــنهم ویدخلونــــه فـــي نظـــام تعــــاملهم 

ي الوضــعین هـــو اســتعمال اللفــظ فــي مجـــال داللــي جدیــد بمعنــى نقـــل اللغــوي، وثــان
ـــالعرف الخـــاص ـــالعرف العـــام أو ب ـــة مجازیـــة إمـــا ب ـــى دالل . داللـــة اللفـــظ األصـــلیة إل

ـــة  ـــاط بهـــا اللفـــظ المجـــاز وهـــي وظیف ـــي ین ـــة الداللیـــة الت ویؤكـــد اآلمـــدي علـــى الوظیف
علــى اســتعماله  هــو اللفــظ المتواضــع: "التواصــل واإلبــالغ فیقــول فــي تعریــف المجــاز

أو المســـتعمل فـــي غیـــر مـــا وضـــع لـــه أوًال فـــي االصـــطالح الـــذي بـــه المخاطبـــة لمـــا 
فالمجاز مـن وجهـة نظـر اآلمـدي طریـق مـن طـرق التولیـد فـي . )٣("بینهما من التعلق

النظــام اللغــوي، فمــا دام اللفــظ الحقیقــة ال یمكنــه التعبیــر عــن كــل أغــراض المجتمــع 
ل فـي الداللــة المجازیـة، ثــم إن نظـام اللغــة یتمـدد عبــر احتـیج إلـى هــذا التولیـد المتمثــ

لیوائم كل التحوالت والتغیـرات التـي تطـرأ علـى بنیـة ) الحال(والزمان ) المقام(المكان 
المجتمع فیعبر عـن حاجاتـه اللغویـة أو النفسـیة أو االجتماعیـة الثقافیـة، وذلـك بخلـق 

طالح بــــین أفــــراد أنظمــــة إبالغیــــة جدیــــدة مــــا تلبــــث أن تصــــبح محــــل تعــــارف واصــــ
  .المجتمع اللغوي

وقـــد تقـــادم االســـتعمال المجـــازي حتـــى ینســـى أصـــل داللتـــه الحقیقیـــة ویعامــــل 
معاملــــة اللفــــظ الحقیقــــة، ولــــذلك قــــد یلتــــبس فــــي أمــــر داللــــة اللفــــظ أمجازیــــة هــــي أم 
حقیقیة؟ فینبري اآلمدي أمام انتقاص مخالفیه للحد الـذي عـرف بـه المجـاز، ویحـاول 
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ابع الشـــمولیة، إذ اعتبـــر بعـــض اللغـــویین ألفاظـــًا مجـــازًا عـــدها أن یعطـــي لتعریفـــه طـــ
الـــذي ) الدابــة(اآلمــدي حقیقــة أو العكــس مـــن ذلــك مــا قـــال بــه أهــل اللغــة فـــي لفــظ 

حصـل فـي داللتــه تضـییق حیـث خصــص للداللـة علـى ذوات األربــع فعـد مجـازًا مــع 
فـــي  لـــدخول ذوات األربـــع -كمـــا قـــال اآلمـــدي–أنـــه مســـتعمل فـــي مـــا وضـــع لـــه أوًال 

الداللــة األصـــلیة، فیــرّد اآلمـــدي علــى هـــذا الـــّزعم بتمییــزه بـــین الداللــة المطلقـــة للفـــظ 
فـإن كـان لفــظ الدابـة حقیقــة فـي مطلـق دابــة، فاسـتعماله فــي : "والداللـة المقیـدة فیقــول

  .)١("الدابة المقیدة على الخصوص یكون استعماًال له في غیر ما وضع له أوالً 

  معاییر الحقیقة والمجاز - ٣
یتخـــذ اآلمـــدي، مـــن مؤاخـــذات العلمـــاء لـــه، فـــي حـــّده المجـــاز إلرســـاء معـــاییر 
ــة الحقیقیــة للفــظ والداللــة المجازیــة، فمــا ال یمكــن نفیــه مــن االســم  تمییزیــة بــین الدالل

والحقیقــة العرفیــة وٕان : "فهــو حقیقــة فیــه أمــا مــا یمكــن نفیــه فهــو مجــاز یقــول اآلمــدي
ف علیهــا فــال تخــرج عــن كونهــا مجــازًا كانــت حقیقــة بــالنظر إلــى تواضــع أهــل العــر 

ـــاقض، وٕاذا عـــرف  ـــى اســـتعمال اللفـــظ فـــي غیـــر مـــا وضـــع لـــه أوًال، وال تن بالنســـبة إل
معنــى الحقیقــة والمجــاز، فمهمــا ورد لفــظ المعنــى، وتــردد بــین القســمین، فقــد یعــرف 

وتلــك إشــارة . )٢("كونــه مجــازًا بصــحة نفیــه فــي نفــس األمــر ویعــرف حقیقــة بعــدم ذلــك
بة اللغویــــة التــــي تكتنــــف عملیــــة التخاطــــب علــــى مســــتوى الصــــوت أو إلــــى الصــــعو 

مستوى الكتابة، بحیث قد یتواضع أهل اللغة على الداللـة الحقیقیـة للفـظ ثـم یسـتعمل 
هـذا اللفـظ للداللـة علـى غیـر مـا وضـع لـه أوًال، إمـا توسـیعًا فـي الداللـة األصــلیة، أو 

ویمثـــل اآلمـــدي . لداللـــة األصـــلیةتضـــییقًا فیهـــا، أو نقـــًال لداللـــة مجازیـــة لهـــا صـــلة با
ــذلك بقولــه ولهــذا فإنــه یصــح أن یقــال لمــن یســمى مــن النــاس حمــارًا لبالذتــه أنــه : "ل

وال یصـــح أن یقـــال لـــیس بإنســــان فـــي نفـــس األمـــر لمـــا كـــان حقیقــــة . لـــیس بحمـــار
إن التعلــق بـین الداللــة الحقیقیــة والداللـة المجازیــة للفــظ، تحفـظ دومــًا طبیعــة . )٣("فیـه

الذي اتخذته اللغة، ألن قیمة الداللة المجازیـة فـي كـل األحـوال ) الستثنائيا(الوضع 
لیست في نفس مرتبة قیمة الداللـة الحقیقیـة خاصـة مـا تعلـق منهـا بنصـوص مقدسـة 

وٕاذا مــــا حــــدث أن أنبتــــت الصــــلة بــــین الداللــــة الحقیقیــــة . كنصــــوص القــــرآن الكــــریم
داًء أي وضـــعًا مســـتحدثًا یلحـــق والداللــة المجازیـــة، كـــان وضـــع الداللـــة المجازیــة ابتـــ

  .بالمشترك اللفظي
                                                        

  .٢٩ص  ،١ج ،املصدر نفسه )١(
  .٣٠ص  ،١ج ،املصدر نفسه )٢(
  .٣٠ص  ،١ج ،نفسهاملصدر  )٣(
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ألنــه لــو لــم یكــن " لمــا بینهمــا مــن التعلــق: "وبقولنــا: "یقــول اآلمــدي شــارحًا ذلــك
. )١("كــان ذلــك االســتعمال ابتــداء وضــع آخــر، وكــان اللفــظ مشــتركًا ال مجــازاً . كــذلك

علــى  إن ســیرورة الحركــة الجدلیــة فــي اســتعمال اللغــة تجعــل المجــاز یعــرف تحــوالت
مسـتوى الحقــل المفهـومي وعلــى مسـتوى البنیــة العامـة فیــتم تحویـل اللفــظ المجـاز مــع 
تعاقـــب االســـتعمال إلـــى لفـــظ ذي داللـــة حقیقیــــة، قابـــل ألن یـــدخل هـــو اآلخـــر فــــي 
مفاعالت اللغة بقصد إفراز وتولید دالالت مجازیـة، وقـد اشـتهر ابـن جنـي بقولـه فـي 

فالمجــاز : "ة، یقــول عبــد الســالم المســديشــأن المجــاز أن أكثــر اللغــة مجــاز ال حقیقــ
یتفاعل مع االستعمال على مر الزمن فیؤول إلى تـواتر بحیـث إذا اقتـرن المجـاز مـع 
ــــــــت محلهــــــــا الصــــــــیغة  ــــــــزمن اضــــــــمحلت الصــــــــیغة المجازیــــــــة منــــــــه وحل عامــــــــل ال

  .)٢("المصطلحیة
فضـــًال علــــى معیـــار اإلثبــــات والنفــــي الـــذي اعتمــــد علیــــه اآلمـــدي فــــي تفســــیر 

ــــة، اإلشــــكال النا ــــة المجازی ــــة والدالل ــــین الداللــــة الحقیقی ــــز ب شــــئ مــــن صــــعوبة التمیی
یضـیف اآلمــدي معــاییر أخــرى منهــا، معیـار االنتشــار لداللــة اللفــظ الحقیقیــة، بحیــث 
إذا مـــا أطلـــق اللفـــظ تبـــادرت إلـــى الفهـــم داللتـــه وأبعـــدت الداللـــة المجازیـــة، یوضـــح 

إلـى الفهـم مـن إطـالق اللفـظ  ومنها أن یكون المدلول مما یتبادر: "اآلمدي ذلك بقوله
مـن غیـر قرینــة مـع عــدم العلـم بكونــه مجـازًا، بخــالف غیـره مــن المولـدات، فالمتبــادر 

ویفهـــم مـــن قـــول اآلمـــدي أن اللفـــظ ". )٣(إلـــى الفهـــم هـــو الحقیقـــة، وغیـــره هـــو المجـــاز
المجــاز قــد یأخــذ حكــم الحقیقــة إذا شــاع اســتعماله، وجــرى فــي األلســنة، ألن النظــام 

متجــدد متغیــر ال تثبــت فیــه إال النــوامیس والمعــاییر الخفیــة أمــا المــادة  اللغــوي نظــام
اللغویــة ودالالتهــا فهــي آیلــة مــع مــرور الــزمن للتغییــر والتطــور وهــذه ســمة فــي كــل 

  .اللغات
ویورد اآلمدي معیـارًا آخـر للتمییـز بـین داللـة اللفـظ الحقیقیـة وداللتـه المجازیـة، 

وانحصــــاره فــــي دائــــرة ضــــیقة مــــن " لفــــظعــــدم اإلطــــراد فــــي مــــدلول ال"ویحصــــره فــــي 
ومنهـا أن یكـون اللفـظ مطـردًا فـي مدلولـه، مـع عـدم ورود : "االستعمال یقول في ذلك

المنع مـن أهـل اللغـة والشـارع مـن اإلطـراد، وذلـك كتسـمیة الطویـل نخلـة إذ هـو غیـر 
  .)٤("مطرد في كل طویل

                                                        
  .٢٩ص  ،١ج ،املصدر نفسه )١(
  .١٩٨٤/ ٣١-٣٠عدد  ،جملة الفكر العريب املعاصر ،٢٣ص  ،النواميس الشعرية والظاهرة االصطالحية )٢(

  .٣٠ص  ،١ج  ،حكام يف أصول األحكامإلا )٣(
  .٣١ص ،١ج ،املصدر السابق )٤(
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ل حقیقــي بــل واآلمــدي ال یــرى أن اإلطــراد فــي داللــة اللفــظ هــو بالضــرورة مــدلو 
إن عدم اإلطراد هـو الملمـح علـى أن مـدلول اللفـظ مجـازي، ولقـد انبـرى اآلمـدي یفنـد 
ــــار  بعــــض اإلشــــكاالت التــــي أثارهــــا بعــــض اللغــــویین مــــدعین أن حــــد اآلمــــدي لمعی
ـــد وجـــد أن اســـم  ـــة، فق ـــیس شـــامًال لكـــل الصـــیغ التعبیریـــة فـــي اللغـــة العربی اإلطـــراد ل

ا المـدلول موجـود فـي حـق اهللا تعـالى وال یقـال حقیقة فـي القـرآن الكـریم وهـذ) السخي(
لـــه ســـخي، كمـــا أن القـــارورة ســـمیت كـــذلك الســـتقرار المائعـــات فیهـــا ومـــع أن الجـــرة 

ولكـن اآلمــدي كـان قــد وضـع ضــوابط . والكـوز تسـتعمل لــذلك ولكـن ال تســمى قـارورة
 :الــذي هــو ملمــح الداللــة الحقیقیــة للفــظ وأشــار إلیهــا بقولــه" اإلطــراد"فــي كالمــه عــن 

  ".)١(مع عدم ورود المنع من أهل اللغة والشارع من اإلطراد"
أمـا المعیــار الرابـع الــذي اعتمـده اآلمــدي لتمییــز الحقیقـة مــن المجـاز فــي داللــة 
اللفــظ هــو معیــار صــوري یســتند علــى البنیــة الصــرفیة للفــظ، فــاللفظ المجــاز جمعــه 

ي إلــى كــون مخـالف لجمــع اللفــظ الحقیقیـة مــع حصــول تعـارف بــین أهــل اللغـة یفضــ
ومنهــا أن یكــون االســم قــد : "یقــول اآلمــدي. اللفــظ حقیقــة فــي غیــر المــدلول المــذكور

ومنهـا أن یكــون : "یقـول اآلمـدي. اتفـق علـى كونـه حقیقـة فـي غیـر المسـمى المـذكور
االسـم قــد اتفـق علــى كونــه حقیقـة فــي غیـر المســمى المــذكور وجمعـه مخــالف لجمــع 

أمــر فــإن جمعــه علــى جهــة (مــن ذلــك لفــظ . "المســمى المــذكور فــنعلم أنــه مجــاز فیــه
، لكــن هــذا القیــد قــد یكــون ســببًا )أمــور) (المجــاز(ومــن جهــة الفعــل ) أوامــر(الحقیقــة 

إلشــكاالت تعبیریــة خاصــة وأن اللغــة مفتوحــة دومــًا علــى أنظمــة إبالغیــة جدیــدة، قــد 
تأسست على ظاهر لغویـة مختلفـة كالنقـل والحـذف والتعـویض واالختصـار ومـا إلـى 

عنــد اآلمــدي للتفریــق بــین الداللــة الحقیقیــة للفــظ ) الجمــع(فكــان اعتمــاد معیــار  ذلــك،
وداللتــه المجازیــة، ال یرتقــي إلــى األداة العلمیــة الدقیقــة التــي ال تتعطــل معهــا حركیــة 

أما المعیار الخـامس فیؤسسـه اآلمـدي علـى اعتبـار . اللغة بتفاعلها مع المقام والحال
ــة الحقیقیــة، فاألصــل فــي اللفــظ اإلطــالق وهــو وجــود القرینــة المانعــة مــن إیــرا د الدالل

ومنهــا أن یكــون قــد : "یشــرح اآلمــدي هــذا األمــر بقولــه. ملمــح علــى داللتــه الحقیقیــة
أِلف من أهل اللغة أنهم إذا اسـتعملوا لفظـًا بـإزاء معنـى أطلقـوه إطالقـًا، وٕاذا اسـتعمله 

ـــه حقیقـــة فیمـــ ـــك علـــى كون ـــة فیـــدل ذل ـــوا بـــه قرین ـــإزاء غیـــره قرن ا أطلقـــوه مجـــازًا فـــي ب
  .)٢(الغیر

ومــن مظــاهر الحیویــة والحركیــة فــي النظــام اللغــوي، القــدرة علــى االختــزال فــي 
                                                        

  .٣٢ص ،١ج ،املصدر نفسه )١(
  .٣٣ص  ،١ج ،املصدر نفسه )٢(
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ـــك مـــن إقصـــاء بعـــض  ـــة اإلبالغیـــة، وینشـــأ ذل الطاقـــة التعبیریـــة دون إخـــالل بالوظیف
االقتصــاد (عناصــر التعبیــر مــع اإلبقــاء علــى أدائهــم اإلســنادي وهــذا مــا یــدخل فــي 

إلیه كل نظام لغـوي، والمجـاز یـؤدي وظیفـة أساسـیة فـي تكـریس الذي یرمي ) اللغوي
ــة المجازیــة للفــظ إذا أســندت إلیــه الصــفة أو  مبــدأ االختــزال اللغــوي، إذ ُتعــرف الدالل
ــه أنــه لمتعلــق آخــر عالقتــه بالصــفة أو الحكــم عالقــة  الحكــم إســنادًا، یفهــم مــن خالل

ـــا  متعلـــق آخـــر هـــو اهللا فللرحمـــة ) الرحمـــة تغمـــر أهـــل الجنـــة(حقیقیـــة مـــن ذلـــك قولن
تعــالى، الــرحمن، فكانــت داللــة الرحمــة هــا هنــا داللــة مجازیــة یقــول اآلمــدي موضــحًا 
: هــذه الفكــرة، ومشــیرًا إلــى معیــار آخــر لتمییــز الداللــة الحقیقیــة مــن الداللــة المجازیــة

ومنها أنه كان اللفظ حقیقة في معنى ولذلك المعنى متعلـق، فإطالقـه بـإزاء مـا لـیس "
تعلق یدل على كونه مجازًا فیـه، كـإطالق اسـم القـدرة علـى الصـفة المـؤثرة له ذلك الم
  .)١("فإن لها مقدور. في اإلیجاد

وٕاذا عــدنا إلــى أصــل الوضــع األول لنقــف علــى مبــدأ تطــور اللفــظ مــع داللتــه، 
ــــظ حقیقــــة أو مجــــازًا؟ یرســــي اآلمــــدي فــــي تفســــیر هــــذا  أیمكــــن أن نســــمي ذلــــك اللف

ي مبحـــث الحقیقـــة والمجـــاز، وذلـــك بـــالوقوف علـــى اإلشـــكال اللغـــوي قاعـــدة عامـــة فـــ
ماهیــة اللفــظ قبــل الوضــع حیــث تنتفــي عنــه صــفة الحقیقــة وبالتــالي صــفة المجــاز، 

ولم یدخل فـي تفاعـل حركـي مـع النظـام اللغـوي ) خاماً (ویعني ذلك أن اللفظ ال یزال 
 المفتــوح علــى حاجــات أهــل اللغــة المتجــددة، فأســماء األعــالم، وآالت أربــاب الحــرف
المخترعــة، وأدوات أهــل الصــناعة والزراعــة المســتحدثة وغیرهــا، ال یمكــن أن تكــون 

  .ذات دالالت حقیقیة ألنها لم َتِلج بعد مجال االستعمال اللغوي
أوًال فــــي ابتــــداء  ةفاأللفــــاظ الموضــــوع: "یوضــــح اآلمــــدي هــــذه المســــألة بقولــــه

موضـــوعة قبـــل  الوضـــع فـــي اللغـــة ال توصـــف بكونهـــا حقیقـــة وال مجـــازًا، وٕاال كانـــت
الوضـــع وهـــو خـــالف العـــرض وكـــذلك كـــل وضـــع ابتـــدائي حتـــى األســـماء المخترعـــة 
ألرباب الحرف والصـناعات ألدواتهـم وآالتهـم وٕانمـا تصـیر حقیقـة ومجـازًا باسـتعمالها 

ویلحـق بـذلك أسـماء األعـالم، ألن الحقیقـة هـي اسـتعمال اللفـظ فـي مــا . )٢("بعـد ذلـك
وضــع لــه أوًال، ویقتضــي ذلــك أن األلفــاظ قبــل  وضــع لــه أوًال، والمجــاز فــي غیــر مــا

وتشـترك الحقیقـة والمجـاز : "التواضع لیست حقیقة وال مجـازًا، یقـول اآلمـدي فـي ذلـك
إذن فأســاس التصــنیف . )٣("كزیــد وعمــرو: فــي امتنــاع اتصــاف أســماء األعــالم بهــا
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 الــذي یقــوم علیــه بنــاء الحقــل المفهــومي للحقیقــة مــن جهــة وللمجــاز مــن جهــة ثانیــة،
هو االستعمال الذي هو نقطة تقـاطع القـدرة اإلبالغیـة مـع القـدرة اإلنشـائیة اإلبداعیـة 

مــع عــرف ) الولیــدة(فـي اللغــة لتحصــل معهمــا الوظیفـة التولیدیــة، ومــع تــواتر الداللـة 
التـي تكـون مؤهلـة هـي األخـرى للتولیـد مـع  ياالستعمال اللغوي تكتسب صفة الحقیقـ
ــــمراعــــاة شــــروط التواضــــع واالصــــطالح  ي، فــــال تكفــــي العالقــــة بــــین المعنــــى الحقیق

والمعنــى المجــازي فــي إطــالق االســم علــى جهــة المجــاز، وٕانمــا یؤكــد اآلمــدي علــى 
ضـرورة حصـول تعـارف أهـل اللغـة علـى صــحة نقـل الداللـة مـن مجـال الحقیقـة إلــى 
مجال المجاز، وتكون حینئذ داللة المجـاز عرفیـة، یقـول اآلمـدي فـي وجـوب حـدوث 

وهــو أن تــنص العــرب نصــًا كلیــًا علــى جــواز إطــالق االســم : "لداللــةتواضــع لنقــل ا
الحقیقي على كل مـا كـان بینـه وبینـه عالقـة منصـوص علیهـا مـن قـبلهم، كمـا بینـاه، 

ویعطــي اآلمــدي لمبــدأ . )١("وال معنــى للمجــاز إال هــذا، وهــو غیــر خــارج عــن لغــتهم
للفــظ إلــى المعجــم التواضــع اللغــوي، صــفة المعیــار الــذي یســمح عــن طریقــه انتقــال ا

العربي، ذلك أن اللفـظ قبـل أن یتواضـع علیـه أهـل اللغـة العربیـة لـم یكـن عربیـًا وٕانمـا 
یوضــح ذلــك اآلمــدي . أضــحى كــذلك بحصــول التواضــع فألصــقت بــه دالالت عربیــة

ه بـل لداللتـه علـى مـا وضـعه توذلك ألن كون اللفظ عربیًا لیس لذاتـه وصـور : "فیقول
ــــه ــــة وهــــو وٕاال ك. أهــــل اللغــــة بإزائ ــــل التواضــــع علیهــــا عربی ــــاظهم قب ــــع ألف انــــت جمی

فــاللفظ إذن ال یكتســب عربیتــه بــالنظر إلــى بنیتــه المعجمیــة فحســب وٕانمــا . )٢("ممتنــع
كذلك بالنظر إلى داللته، وتلك إشارة من اآلمـدي إلـى أن النظـام اللغـوي نظـام قوامـه 

ا المعرفیــة الداللــة التــي تصــرف بحســب تواضــع أهــل اللغــة، وهــي إشــارة لهــا قیمتهــ
ــم ینشــأ إال حــدیثًا، ذلــك أن  خاصــة إذا عرفنــا أن االهتمــام بشــأن الداللــة فــي اللغــة ل
المشــــــتغلین فـــــــي الحقـــــــل اللســـــــاني أعطـــــــوا جـــــــل اهتمـــــــامهم للجانـــــــب الفونولـــــــوجي 
والمورفولـــوجي للغـــة وكانـــت الداللـــة فـــي أبحـــاثهم تمثـــل الجانـــب الهزیـــل، وقـــد یســـتبد 

ى تصـریف أنمـاط الكـالم العربـي تصـریفًا ال ببعض اللغویین رأیهم وهـم عـاجزون علـ
یلغـــــي بعضـــــه الـــــبعض، فقـــــد یـــــذهبون إلـــــى الـــــدعوة إلـــــى االســـــتغناء عـــــن المجـــــاز 

  .ویستصغرون قیمته ألنه ال یفید معنى إال مع وجود قرینة صارفة
وهــم ال یریــدون أنهــم بــدعوتهم تلــك یســعون إلــى أن تكــون اللغــة العربیــة عقیمــًا 

الـــداللي، یغضـــون الطـــرف عـــن الفوائـــد الكثیـــرة التـــي  عـــاجزة عـــن اإلبـــداع والتولیـــد
  :یحققها المجاز یوضح اآلمدي تلك الفوائد فیقول
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إن الفائــدة فــي اســتعمال اللفــظ المجــازي دون الحقیقــي، قــد تكــون الختصاصــه "
بالخفـــــة علـــــى الّلســــــان، أو لمســـــاعدته فـــــي وزن الكــــــالم نظمـــــًا ونثـــــرًا، والمطابقــــــة، 

ظــیم والعــدول عــن الحقیقــي للتحقیــر إلــى غیــر ذلــك والمجانســة والســجع، وقصــد التع
ویمكــن إیجــاز تلــك الفوائــد التــي نــص علیهــا . )١("مــن المقاصــد المطلوبــة فــي الكــالم

ومــن تلــك الفوائــد . الفوائــد الصــوتیة، والفوائــد الجمالیــة، والفوائــد الداللیــة: اآلمــدي فــي
بــالجزء ویــراد بــه التــي تتحقــق مــع المجــاز اللغــوي هــو اإلیجــاز فــي الكــالم فقــد یعبــر 

الكـــل، أو العكـــس صـــحیح أیضـــًا، ومـــدار الجمـــع بـــین الكـــل والجـــزء فـــي الكـــالم مـــع 
إضــمار أحــدهما فــي التعبیــر أساســه المشــاركة فــي المعنــى، أمــا إذا انتفــت المشــاركة 
انتفــت العالقــة بــین الداللــة الحقیقیــة للفــظ والداللــة المجازیــة، وكــان كــل وضــع للفــظ 

فــإن جــزء الشــيء إذا شــارك كلــه فــي معنــاه كــان : "فیقــول یشــرح ذلــك اآلمــدي. ابتـداء
مشارك له في اسـمه، ولهـذا یقـال إن بعـض اللحـم لحـم وبعـض العظـم عظـم وبعـض 
المــاء مــاء، الشــتراك الكــل والــبعض فــي المعنــى المســمى بــذلك االســم، وٕانمــا یمتنــع 
ذلــك فیمــا كــان الــبعض فیــه غیــر مشــارك للكــل فــي المعنــى المســمى بــذلك االســم، 

بعــض العشــرة عشــرة وبعـــض المائــة مائــة وبعــض الرغیــف رغیـــف، : هــذا ال یقــالول
وهـذه المسـألة ذات أهمیـة كبیـرة إذا نظرنـا إلیهـا . )٢("وبعض الدار دار إلى غیر ذلـك

من زاویة إجراء الحكم على جمیع عناصر اللفـظ الكلـي، كمـا إذا أطلقنـا علـى القـرآن 
 ىمـع أنـه تضـمن ألفاظـًا غیـر عربیـة فسـمكما سماه اهللا تعالى " العربي"الكریم صفة 
وقـال بــأن إطـالق االســم " تخصـیص االســم بـبعض مســمیاته فـي اللغــة"ذلـك اآلمــدي 

العربــي علــى القــرآن الكــریم مجــازًا ال حقیقــة، وٕان كــان بعــض اللغــویین والفقهــاء قــد 
ة مجــرى یلــالفوا اآلمــدي فــي رأیــه معتبــرین أن القــرآن الكــریم قــد أجــرى الصــیغ الدخخــ

  .غ العربیة فكانت بذلك عربیة، وأزال أعجمیتهاالصی
وبنظریــة عامــة یفصــح اآلمــدي عــن اإلمكانیــة المطلقــة إلثــراء الرصــید اللغــوي، 
ــدال والمــدلول، تنســحب علــى ظــاهرة المجــاز، ألن  ذلــك أن اعتباطیــة العالقــة بــین ال
ذلـك یعــد اصـطالحًا داخــل اصــطالح كمـا أنــه اعتبـاط داخــل اعتبــاط وهـو مــا یســمح 

واعیــــة، بــــاالقتران العرفــــي بــــین اللفــــظ وداللتــــه المجازیــــة فضــــًال عــــن داللتــــه عــــن ط
فـإن دالالت األسـماء علـى المعـاني لـیس لـذواتها، : "الحقیقیة، یقول اآلمدي فـي ذلـك

وال االســــم واجــــب للمعنــــى، بــــدلیل انتفــــاء االســــم قبــــل التســــمیة، وجــــواز إبــــدال اســــم 
اء األعـالم، واألسـماء الموضـوعة البیاض بالسواد فـي ابتـداء الوضـع، وكمـا فـي أسـم
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ـــه . )١("ألربـــاب الحـــرف والصـــناعات ألدواتهـــم وآالتهـــم ـــاه وقیمت ـــدال ال یســـتمد معن فال
الداللیة من بنیته الصوتیة، وٕانما العـوالم الداللیـة مفتوحـة علـى العـوالم اللسـانیة، ممـا 

ن مبنیـة یفسر إمكانیـة تحریـك الطاقـة التعبیریـة فـي اللغـة، إلنشـاء أنمـاط كالمیـة تكـو 
ـــاره امتـــدادًا فـــي  رعلـــى أســـاس االقتـــران التعســـفي، وهـــو أمـــر جـــا فـــي المجـــاز باعتب

یمــد المجــاز أمــام ألفــاظ اللغـــة : "یقــول عبــد الســـالم المســدي. الداللــة لحقــل الحقیقــة
جســورًا وقتیــة تتحـــول علیهــا مــن داللـــة الوضــع األول، إلــى داللـــة الوضــع الطـــارئ، 

ًا مـن التـواتر یسـتقر بـه اللفـظ فـي الحقـل الجدیـد ولكن الذهاب واإلیاب قد یبلغـان حـد
  .)٢("فیقطع علیه طریق الرجوع

ویدخل اللفظ بعد ذلك في حقـل الحقیقـة وبواسـطة تـواتر االسـتعمال یتقـادم ذلـك 
الخــیط الــذي كــان یصــله بوضــعه األول ویمــد هــو جســرًا لیعقــد عالقــة تنتقــل عبرهــا 

تشـكل المسـتمر، الطـابع الوظــائفي داللتـه إلـى حقـل المجـاز، لیبـرز مـن خـالل هـذا ال
للغـــة فــــي تــــزاوج نظامهــــا التواصــــلي وطبیعــــة مكوناتهــــا الداللیــــة القائمــــة علــــى مبــــدأ 

  .االستیعاب والتماثل لصنوف األنساق الكالمیة التي یقتضیها الموقف الخطابي
إن االقتران التعسـفي بـین الـدال والمـدلول كمـا قررتـه األبحـاث اللسـانیة الحدیثـة 

، یعطـي للنظـام اللغـوي طـابع المرونـة والتمـدد قصـد -یـه اآلمـدي قبـل ذلـكوأشـار إل–
احتـــواء مـــا جـــّد مـــن أنســـاق داللیـــة، وفـــي الوقـــت ذاتـــه یجعـــل مـــن حصـــول االقتـــران 
العرفــي الــذي یشــرف علیــه أهــل اللغــة یمتــد عبــر زمــن لیحصــل التــواتر الــالزم، وفــي 

ماء الشـــرعیة وبـــذاءة ضــوء هـــذه الفكــرة یـــرد اآلمــدي علـــى الـــذین أنكــروا حداثـــة األســ
داللتها، متعللین بعدم حصول الفهـم مـن قبـل المكلفـین، ذلـك ألن الشـارع لـم یطلعهـم 

: یقــول اآلمــدي. علــى حیثیــات النقــل الــذي تــم بــه تغییــر فــي داللــة األســماء الشــرعیة
قولـــه التفهـــیم، إنمـــا یكـــون بالنقـــل ال نســـلم، ومـــا المـــانع أن یكـــون تفهـــیمهم بـــالتكریر "

تضــافرة مــرة بعــد مــرة، كمــا یفعــل الوالــدان بالولــد الصــغیر، واألخــرس فــي والقــرائن الم
وفــي ذلــك اهتمـام مــن اآلمــدي بخصــوص . )٣("تعریفـه لمــا فــي ضــمیره لغیـره باإلشــارة

اســـــتحداث األلفــــــاظ وتعلیقهــــــا بداللـــــة قدیمــــــة أو العكــــــس، أو تولیـــــد صــــــیغ جدیــــــدة 
هـا التكـرار وهـو مـا اصـطلح بدالالتها، فاالقتران العرفي یتخذ أشكاًال مـن التواضـع من

علـــى تســــمیته بتــــواتر االســــتعمال، إذ یقــــذف اللفــــظ الجدیــــد لیــــدخل فــــي تفاعــــل مــــع 

                                                        
  .٣٩ص  ،١ج ،املصدر نفسه )١(
سنة  ٣٠/٣١عدد  ،جملة الفكر العريب املعاصر ،٢٣ص النواميس اللغوية والظاهرة االصطالحية،  )٢(

١٩٨٤.  
  .٣٦، ص١ج ،حكام يف أصول األحكامإلا )٣(
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ثــم هنــاك . عناصــر النظــام اللغــوي حتــى یشــیع اســتعماله وتثبــت داللتــه فــي األذهــان
القـرائن المتضـافرة التـي تأخـذ تعلـیم اللفـظ الجدیـد وتوسـیع دائـرة اسـتعماله عـن طریـق 

ـــال المشـــابهة والمجـــاو  ـــین األطف ـــل، وهـــي أســـالیب ُتعتمـــد فـــي تلق رة والمشـــاكلة والتمثی
واألمـر الـذي یجـدر بیانـه فــي . األصـول األولـى للكـالم القـائم علـى التــدریج والتـدریب

هـــذا المقـــام هـــو طبیعـــة القنـــاة اإلبالغیـــة التـــي یتخـــذها األخـــرس قصـــد تواصـــله مـــع 
لـــى أســاس الرمـــز المجتمــع اللغـــوي، وقــد اختصـــرت لغتــه فـــي نظــام عالمـــي یقــوم ع

ویكـــون اآلمـــدي قـــد تجـــاوز فـــي اهتماماتـــه اللغویـــة المنحـــى الـــداللي الـــذي . واإلشـــارة
یخـــص العالمـــة اللســـانیة إلـــى منحـــى أشـــمل یعنـــى بالعالمـــة فـــي مفهومهـــا الواســـع، 
" لسانیة كانـت أم غیـر لسـانیة وهـو مـا أضـحى یعـرف فـي الدراسـات اللغویـة الحدیثـة

ٕاذا أردنـــا أن نعطـــي لحـــدیث اآلمـــدي عـــن لغـــة ، و  (la semiologie)بالســـیمیاء 
ـــاول ضـــمنه  األخـــرس أبعـــادًا لســـانیة أللفیناهـــا تصـــب فـــي مبحـــث لســـاني حـــدیث تن
األلســـنیون اإلعاقـــات الكالمیـــة التـــي تحـــول دون تشـــكیل المقـــول الـــداللي فـــي بنـــى 
ــأثیر لســاني اصــطلح  كالمیــة، والتــي ترجــع بســبب ذلــك إلــى أمــراض عصــبیة ذات ت

، والخلـــل یكمـــن فـــي (Neurolinguistique)) ألســـني -عصـــببال(علـــى تســـمیتها 
األداء الكالمـــي مـــع وجـــود الكفایـــة اللغویـــة وهـــي المعرفـــة الضـــمنیة بقواعـــد ونظــــام 
اللغة، وهو ما یجعل األخرس أو الذي یعاني أمراضـًا فـي النطـق یهتـدي إلـى أنسـاق 

ـــًا داللیـــة یبلغهـــا عـــن طریـــق الكتابـــة أو اإلشـــارة، قـــد ال یهتـــدي إلیهـــا مـــن  أوتـــي نطق
  .صحیحًا وقادرًا على األداء الكالمي السلیم

وجملة القول أن مبحـث الحقیقـة والمجـاز عنـد اآلمـدي، یمثـل جانبـًا خصـبًا فـي 
جهــوده الداللیــة، وقــد أبــان مــن خاللــه عــن مــنهج مكتمــل فــي بلــورة مفاهیمــه النظریــة 

تعبیریــة ال  فــي تشــكل أنمــاط إجرائیــة تبــرز المنظومــة اللغویــة مــن خاللــه ذات طاقــة
وبوضــعه للمعــاییر . متناهیــة قــادرة علــى التولیــد لتشــاكل األنســاق الداللیــة المســتحدثة

ـــة والمجـــاز یكـــون اآلمـــدي مـــن اللغـــویین  ـــزة للحقـــل المفهـــومي لكـــل مـــن الحقیق الممی
النـوادر الـذین حـاولوا أن یـؤطروا التحـوالت الحاصـلة فـي صـلب النظـام اللغـوي حتـى 

بنــى النســقیة التــي تتمثــل فــي ســعة الكفایــة الضــمنیة فــي یبقــى مظهــرًا علــى ســالمة ال
اللغــة وطاقاتهــا االســتیعابیة لمجمــل الحاجــات اللغویــة، وبقــدر مــا یــؤدي المجــاز مــن 
وظــــائف هامــــة فــــي المنظومــــة اللغویــــة، لــــه مــــن الفوائــــد كــــذلك مــــا یجعلــــه یقتـــــرن 

لیـة باستحداث سمات نوعیة على مستوى الكالم، لخصها اآلمـدي فـي الوظیفـة الجما
البنیـة الفنیـة انطالقـًا مـن  قالفنیة التي عندها یصبح المجاز أداة بید اإلنسان في خل

وع نــز بنیــة لغویــة مشــاعة بــین أهــل اللغــة، ثــم هنــاك الوظیفــة الصــوتیة المتمثلــة فــي ال
نحــو خفــة النطــق مــع البحــث عــن االقتصــاد فــي الكــالم، أمــا الوظیفــة الداللیــة فهــي 
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و صـنو الوظیفـة اإلبالغیـة التواصـلیة مـع زیـادة فـي أساس ما یضطلع به المجاز وه
  .السمة النوعیة على مستوى الخطاب اللغوي

بحـث، یكمـن فـي إرسـاء قواعـد علمیـة مإن أهمیة ما تقدم به اآلمـدي فـي هـذا ال
تخـص مبــدأ التولــد الــداللي، ویمكــن اسـتثمار ذلــك فــي وضــع المصــطلحات العلمیــة، 

مـن عناصـر وعالمـات لسـانیة ألهـل اللغــة، وفـي تلقـین مـا اسـتحدث فـي نظـام اللغــة 
  .توسیعًا لنطاق التخاطب وٕاذاعة للمفاهیم الجدیدة

  

  :خاتمة البحث
قـــد " اإلحكـــام"لــیس مـــن المبالغـــة فـــي شـــيء، إذا جزمنــا أن اآلمـــدي فـــي كتابـــه 

أرســـى نظریـــة علمیـــة بینـــة المعـــالم، واضـــحة المقاصـــد، تتنـــاول اللغـــة فـــي شـــمولیتها 
اهمت آراؤه فــي بلــورة مفــاهیم داللیــة لــم نطلــع علیهــا إال فــي وقــد ســ. وأبعــاد دالالتهــا

المــدارس اللســانیة الغربیــة، مــع أنهــا وردت بــارزة فــي مضــان تراثنــا المعرفــي، تحمــل 
طــابع الشــمولیة فــي التنظیــر للســان البشــري، ویكفــي أن نقــارب حــدیث اآلمــدي فــي 

المحــــدثون وفــــي  مبـــدأ اعتباطیــــة الــــدلیل اللســــاني ومــــا انتهــــى إلیــــه علمــــاء األلســــنیة
مقـدمتهم العـالم دوسوسـیر، ومـا اسـتقر لــدى نـوام تشومسـكي فـي بحثـه الـدؤوب حــول 

، ویتمظهـر "بالكفایـة اللغویـة"القواعد التولیدیة والتحویلیة لیخلص إلى وجود ما سـماه 
في البنیة اللغویة العمیقة للجملة أو التركیـب، ومـا تقـدم بـه اآلمـدي فـي تفسـیره لآلیـة 

الــوارد فــي اآلیــة لــه بعــد " التعلــیم"لیســتخلص أن ". لــم آدم األســماء كلهــاوع: "الكریمــة
بحیـث ركبـت فـي اإلنسـان القـدرة علـى تولیـد الصـیغ التعبیریـة " اإلقدار علـى اللغـات"

ومــا هــو قمـین باإلشــارة إلیــه هــو نــص اآلمــدي فــي . والتواضـع علیهــا بــین أهــل اللغــة
ــــوافر عنصــــر  ــــى وجــــوب ت ــــي اإلبــــالغ " القصــــد"مقومــــات الخطــــاب اإلبالغــــي عل ف

والتواصل لدى الباث، وعنصر االستعداد والتهیـؤ لـدى المتلقـي، وهمـا عنصـران كانـا 
مـدار علــم األلسـنیة الحــدیث فـي تناولــه لوظــائف الخطـاب اللغــوي، كمـا أقــام اآلمــدي 
تفریعــات لعناصــر الكــالم الصــغرى، وأفــاض البحــث فیهــا، وقــدم الداللــة فــي أنســاق 

إلــى طبیعــة الخطــاب وعناصــره المشــكلة لــه، وبــالنظر كــذلك مختلفــة تتأســس بــالنظر 
لقصــد المــتكلم، وهــي أنســاق داللیــة شــاملة لمختلــف أنمــاط الكــالم، لــم یضــف إلیهــا 
البحث الداللي الحـدیث إضـافات ذات قیمـة، عـدا عمـق التحلیـل الـذي أرفـق بـه تلـك 

لداللــة  األنســاق فــي ســیاق تنــاول مســائل اإلرجــاع والتعیــین والتضــمین، فــي تحدیــده
  .المطابقة وداللة التضمن وداللة االلتزام، والنسب الموجودة بینها
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ومــا یثیـــر الباحـــث فـــي كتـــاب اإلحكـــام لآلمـــدي، هـــو إحساســـه بعمـــق المنتهـــى 
ولي، فقـد ینقـل آراء مخالفیـه حـول صـالمعرفي الـذي سـعى إلـى تحقیقـه هـذا العـالم األً 

ـــنقص مســـألة مـــن المســـائل األصـــولیة أو اللغویـــة، لـــیس لیفنـــد ها، ویظهـــر جوانـــب ال
فیها، وٕانما لیعمق البحـث فـي تلـك المسـألة أو یزیـد التعریـف الـذي حـد بـه مصـطلحًا 

  .أصولیًا أو لغویًا أو منطقیًا، شموًال أكثر وٕاحاطة أعم
الـــدرس الـــداللي الحـــدیث لهـــا وجـــود فـــي كتـــاب  هـــاإذن فمجمـــل المباحـــث التـــي أثار 

لســـانیة، ومـــا تعلـــق بهـــا مـــن مباحـــث كطبیعـــة اآلمـــدي بـــدءًا بالعالمـــة اللســـانیة وغیـــر ال
العالقــة الداللیــة وبــین وجهــي العالمــة، وأنمــاط تلــك العالمــة وأصــنافها، وكــذلك بالنســبة 
ألقســام الداللــة وأنواعهــا، كمــا نجــد اآلمــدي یضــع نموذجــًا لبنــاء الحقــول الداللیــة، قائمــًا 

والتبــــــاین، علـــــى نســــــب مختلفــــــة كاالشــــــتراك اللفظـــــي، والعمــــــوم والخصــــــوص والتنــــــافر 
والترادف والتواطؤ وغیـر ذلـك، ممـا یسـمح بوضـع رؤیـة علمیـة لغویـة تفضـي إلـى تعمیـق 
البحــث فـــي مــا تقـــدم بــه اآلمـــدي فــي مجـــال الحقــول الداللیـــة، وبالقیمــة ذاتهـــا تؤخـــذ آراء 
ـــة، وبیانـــه بصـــفة  ـــة والداللـــة المجازی اآلمـــدي فـــي إرســـائه لقواعـــد تخـــص الداللـــة الحقیقی

ضــوعیة التــي تعتمــد فــي التمییــز بــین الــداللتین فــي ســیاق الخطــاب دقیقــة المعــاییر المو 
ونــرى مبحــث المجــاز یغــدو عنــد . اللغــوي ذي النســیج المتشــعب مــن العناصــر والصــور

اآلمـــدي مجـــاًال خصـــبًا فــــي تنمیـــة قـــدرات اللغـــة الكامنــــة، فـــي التعبیـــر وتشـــكیل صــــور 
ــالبی امختلفــة مــن الصــیغ الكالمیــة، لهــا فوائــده تخاطــب والتواصــل بــل ة علــى مســتوى الن

ــــى علــــى المســــتوى الجمــــالي الفنــــي وعلــــى المســــتوى الفونولــــوجي كمــــا یؤكــــد ذلــــك  وحت
  .اآلمدي

" اإلحكـــام"إن كتابـــًا واحـــدًا یشـــع بهـــذه المعـــارف اللســـانیة والداللیـــة وهـــو كتـــاب 
ارة التفكیــر المعرفــي لــدى هــذا العــالم، فمــا بالنــا بجمیــع كتبــه ز لآلمــدي، یــنم علــى غــ

" اإلحكـام"لم تطبع بعد، بل إن دراسة واحدة ال تكفـي حتـى كتـاب  التي طبعت والتي
من أجل بلورة كل أفكاره ومسائله، وقراءتهـا قـراءة عصـریة جدیـدة تأخـذ فـي اعتبارهـا 

فــال یــزال الكتــاب المــذكور . المنطلقــات الفكریــة لالهتمــام اللســاني والــداللي الحــدیث
رســون والبــاحثون الــذین یســعون تنــي بــه الداغیحــتفظ بثــراء معرفــي ذي قیمــة كبیــرة ی

ـــة لتـــدخل فـــي جـــدل  ـــة األصـــول التراثی ـــة راقیـــة، تحـــرك فاعلی إلـــى إحـــداث وثبـــة فكری
معرفي مع المتطلبـات اللغویـة والعلمیـة والفكریـة لإلنسـان المعاصـر، لتـربط الماضـي 

  .بالحاضر في توأمة منهجیة دقیقة
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  المصادر والمراجع العربیة- ١
  
  

  ):الدین محمد بن علي سیف(اآلمدي -١
  اإلحكـــــام فـــــي أصـــــول األحكـــــام، تحقیـــــق عبـــــد الـــــرازق عفیفـــــي، المكتـــــب اإلســـــالمي بیـــــروت -

  .١٩٨١ ١ط
 ٢ســـید الجمیلـــي، دار الكتـــاب العربـــي، بیـــروت ط. اإلحكـــام فـــي أصـــول األحكـــام، تحقیـــق د-

١٩٨٦.  
 ١بیـروت طاإلحكام في أصـول األحكـام، كتـب هوامشـه الشـیخ إبـراهیم العجـوز، دار العلمیـة -

١٩٨٥.  
  :إبراهیم أنیس. د-٢

  .١٩٧٢ ٢ط -داللة األلفاظ، مكتبة أنجلو المصریة-
  ):موفق الدین أبو العباس أحمد بن القاسم(ابن أبي أصیبعة -٣

  .١٩٨١ ٣طباء، دار الثقافة، بیروت طاء في طبقات األبعیون األن-
  ):أبو الفتح عثمان(ابن جني -٤

  .١٩٥٥ر، دار الكتاب العربي بیروت ط الخصائص، تحقیق محمد علي النجا-
  ):عبد الرحمان(ابن خلدون -٥

  .١٩٨٤المقدمة، الدار التونسیة للنشر، أبریل -
  ):أبو العباس أحمد بن محمد(ابن خلكان -٦

  .١٩٧٠وفیات األعیان وأبناء أبناء الزمان، تحقیق إحسان عباس دار الثقافة، بیروت -
  :أحمد حساني-٧

  .عل في اللسان العربي المكون الداللي للف-
  .١٩٩٣ ١دراسات في القرآن، دیوان المطبوعات الجامعیة ط–أحمد خلیل . د-٨
  :أحمد مختار عمر. د-٩

  .١٩٨٨ ٢علم الداللة، عالم الكتب، بیروت ط-
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  ):أبو الولید محمد بن أحمد(ابن رشد -١٠
 ٢ة، بیـــورت ط فصــل المقــال فیمــا بــین الحكمــة والشــریعة مــن االتصــال، دار اآلفــاق الجدیــد-

١٩٧٩.  
  ):أبو علي الحسن بن عبد اهللا(ابن سینا -١١

دار المعــارف، . ســلیمان دینــا. اإلشــارات والتنبیهــات، شــرح نصــر الــدین الطوســي، تحقیــق د-
  .١٩٦٠ ٢مصر ط 

  .١٩٨٢ ١منطق المشرقیین، دار الحداثة، بیروت، ط-
  .١٩٧٠امة القاهرة ، تحقیق محمود الحضري، الهیئة المصریة الع)الشفاء(العبارة -
  ):محمد بن أبي بكر الزرعي(ابن القیم الجوزیة -١٢

  .١٩٨٢مفتاح دار السعادة ومنشور والیة العلم واإلرادة، دار نجد للنشر والتوزیع الریاض ط -
  ):الحافظ عماد الدین(ابن كثیر -١٣

  .١٩٨٤، ٦تفسیر ابن كثیر، دار األندلس، بیروت، ط-
  ):مال الدینأبو الفضل ج(ابن منظور -١٤

  .١٩٨٨، ١لسان العرب، علق علیه علي شیري، دار إحیاء التراث العربي ط-
  :أبو هالل العسكري-١٥

  .١٩٧٠الفروق في اللغة، منشورات دار اآلفاق بیروت، -
  :أنیس فریحة-١٦

  .١٩٨١ ٢نظریات في اللغة، دار الكتاب اللبناني، ط-
  :بیار جیرو-١٧

  .١٩٨٨ ١منذر عیاشي، دار طالس، دمشق ط. مة دعلم اإلشارة، السمیولوجیا، ترج-
  .١٩٨٨ ١منذر عیاشي، دار طالس، دمشق ط. علم الداللة، ترجمة د-
  :تمام حسان-١٨

األصــول، دراســة أبســتمولوجیة للفكــر اللغــوي عنـــد العــرب، الهیئــة المصــریة العامــة للكتـــاب، -
١٩٨٢.  

  ):بن بحر عمرو(الجاحظ -١٩
  .١٩٨٨ ١ت، طو لهالل، بیر البیان والتبیین، دار مكتبة ا-
  .١٩٦٩الحیوان، تحقیق محمد عبد السالم هارون، القاهرة -
  ):الشریف علي محمد(الجرجاني -٢٠

  .١٩٨٥كتاب التعریفات، مكتبة لبنان، بیروت -
  ):عبد القاهر(الجرجاني -٢١

  .١٩٩١دالئل اإلعجاز، مرقم للنشر -
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  :حازم القرطاجني-٢٢
  .١٩٦٦دار الكتب المصریة، اء وسراج األدباء، قمنهاج الب-
  :ریمون طحان-٢٣

  .١٩٨١، ٢، دار الكتاب اللبناني ط٢، ج١األلسنیة العربیة، ج-
  :ریمون طحان، دنیز بیطار طحان-٢٤

  .١٩٨٣، ١فنون التقعید وعلوم األلسنیة، دار الكتاب اللبناني، ط-
  ):محمد مرتضى(الزبیدي -٢٥

  .١٩٦٨، ٣لحیاة، بیروت، طتاج العروس من جواهر القاموس، دار مكتبة ا-
محاضرات في اللسانیات العامـة والتاریخیـة، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة،  –زبیر دراقي  -٢٦

  .١٩٩٠الجزائر 
  ):أبو القاسم محمود بن عمر(الزمخشري -٢٧

الكشـاف عــن حقــائق التنزیـل وعیــون األقاویــل فـي وجــوه التأویــل تحقیـق وتعلیــق محمــد مرســي -
  .١٩٧٧ ٣القاهرة، ط عامر، دار المصحف،

  :سالم شاكر-٢٨
مــدخل إلــى علــم الداللــة، ترجمــة محمــد یحیــاتن، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، الجزائــر ســنة -

١٩٩٢.  
  ):بن عثمان بن قنبر أبو بشر عمرو(سیبویه -٢٩

  .١٩٨٨ ٣الكتاب، تحقیق وشرح عبد السالم هارون، مطبعة الخانجي، القاهرة، ط-
  :ستیفن أولمن-٣٠

  .١٩٨٨كمال محمد بشر، مكتبة الشباب . كلمة في اللغة، ترجمة ددور ال-
  ):جالل الدین(السیوطي -٣١

، دار إحیاء الكتـب ٤المزهر في علوم اللغة وأنواعها، شرح محمد أحمد جاد المولى وغیره ط-
  .١٩٥٨العربیة، مصر 

  ):محمد بن إدریس(الشافعي -٣٢
  .١٩٨٠أحكام القرآن، دار الكتب العلمیة، بیروت ط، -
  .الرسالة، تحقیق وشرح أحمد محمد شاكر، دار النشر أنجاد، بدون تاریخ الطبعة-
  :صالح عید-٣٣
التراكیـب النحویـة وسـیاقاتها المختلفـة عنـد عبـد القـاهر الجرجـاني، دیـوان المطبوعـات الجامعیــة، -

  .١٩٩٤الجزائر، ط 
  :عادل الفاخوري-٣٤

  .١٩٨٥، ١ت، طعلم الداللة عند العرب، دار الطلیعة، بیرو -



- ٢٤٤ -  

  :عبد الرحمان حسن حبنكة المیداني-٣٥
  .١٩٨٨ ٣ضوابط المعرفة وأصول االستدالل والمناظرة، دار القلم، دمشق ط-
  :عبد السالم المسدي. د-٣٦

  .١٩٨٦اللسانیات وأسسها المعرفیة، المطبعة العربیة، تونس ط، -
  :عبد القادر عودة-٣٧

  .١٩٨٥سنة . ٤التراث العربي، بیروت، طالتشریع الجنائي اإلسالمي، دار إحیاء -
  :عبد القادر الفاسي الفهري. د-٣٨

  .١٩٨٦. ١اللسانیات واللغة العربیة، منشورات عویدات، بیروت، ط-
  :عبد القادر فیدوح. د-٣٩

  .١٩٩٣ ١دالئلیة النص األدبي، دیوان المطبوعات الجامعیة، وهران، ط-
  :عز الدین إسماعیل. د-٤٠

  .١٩٥٥في النقد العربي، دار الفكر، بیروت ط األسس الجمالیة -
  :عمر فروخ. د-٤١

 ٢بحــوث ومقارنــات فــي تــاریخ العلــم وتــاریخ الفلســفة فــي اإلســالم، دار الطلیعــة، بیــروت، ط -
١٩٨٦.  

  ):أبو حامد محمد بن محمد(الغزالي -٤٢
  .١٩٤٣ ١المستصفى من علم األصول، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط-
  .١٩٦٩سلیمان دنیا، دار المعارف، مصر . فن المنطق تحقیق د معیار العلم في-
  :الفارابي-٤٣

تحقیـق محمـد سـلیم، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب العـرب سـنة ) كتاب فـي المنطـق(العبارة -
١٩٧٦.  

  .١٩٧٠ت سنة و كتاب الحروف، تحقیق وتعلیق وتقدیم محسن مهدي، دار المشرق بیر -
ســنة  ٢عثمــان أمــین، دار الفكــر العربــي القــاهرة ط. وتقــدم د إحصــاء العلــوم، تحقیــق وتعلیــق-

١٩٤٩  
  :فایز الدایة. د-٤٤

  .١٩٨٥، ١علم الداللة العربي، دار الفكر، دمشق، ط-
  ):مجد الدین محمد بن یعقوب(الفیروز آبادي -٤٥

  .القاموس المحیط، دار العلم للجمیع، بیروت، بدون تاریخ الطبعة-
  ):محمد بن أحمدأبو عبد اهللا (القرطبي -٤٦

  .١٩٨٥الجامع ألحكام القرآن دار إحیاء التراث العربي، بیروت، -
  :ماويشمحمد زكي الع. د-٤٧
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  .١٩٨٤قضایا النقد األدبي بین القدیم والحدیث، دار النهضة العربیة، بیروت -
  :محمد الصغیر بناني-٤٨

عـــات الجامعیــة، الجزائـــر النظریــات اللســانیة والبالغیـــة واألدبیــة عنـــد الجــاحظ، دیــوان المطبو -
١٩٨٣.  

  :علي سامي النشار. د-٤٩
  .١٩٨٤مناهج البحث عند مفكري اإلسالمي، دار النهضة العربیة، بیروت، -
  :محمود السعران. د-٥٠

  .١٩٦٢علم اللغة، دار المعارف، مصر -
  :محمود فهمي زیدان. د-٥١

  .١٩٨٥في فلسفة اللغة، دار النهضة العربیة، بیروت، -
  دار ط -اننظریة النقد وتطورها إلى عصر  –ي الدین صبحي محی. د-٥٢
  :مصطفى بدوي. د-٥٣

  .١٩٥٧كولردج، دار المعارف، مصر، -
  : مصطفى عبد الرازق. د-٥٤

  .١٩٤٤تمهید لتاریخ الفلسفة اإلسالمیة، القاهرة، -
  :معروف الدوالیبي-٥٥

  .١٩٥٩ ٣المدخل إلى علم أصول الفقه، مطبعة جامعة دمشق، ط-
  :میشال زكریا .د-٥٦

، ٢األلســنیة، علــم اللغــة الحــدیث، المؤسســة الجامعیــة للدراســات والنشــر والتوزیــع، بیــروت ط-
١٩٨٣.  

  :میشال عاصي. د-٥٧
  .١٩٨١ ٢مفاهیم الجمالیة والنقد في أدب الجاحظ، مؤسسة نوفل، بیروت ط-
  :میشال فوكو. د-٥٨

  .١٩٨٤ ١ت، طمحمد سبیال، دار التنویر، بیرو . نظام الخطاب، ترجمة د-

  :الدوریات-
  .١٩٩٣، سنة ٢مجلة تجلیات الحداثة، معهد اللغة العربیة وآدابها، جامعة وهران عدد -
، ١٩٨٤ســـنة  ٣١-٣٠، وعـــدد ١٩٨٢ســـنة  ١٨/١٩مجلـــة الفكـــر العربـــي المعاصـــر، عـــدد -

  .لبنان–بیروت 
  



- ٢٤٦ -  

  

  :المراجع األجنبیة
1-CHISS (J-L) FILLIOLET, D. Maingeneau: 
-Initiation à la problematique structurale, tome 1 librairie Hachette, 

Paris 1977. 
2-DERRIDE (Jacques); 
De la grammatologie, les éditions de minuit, paris 1967. 
3-Fuchs –Le GOFFIC (P) 
-initiation aux problémes des linguistiques contemporaines, librairie 

Hachette, Paris 1975. 
4-Hj ELMESLEV (L): 
-Le langlage, traduit du danois par Michel Oslen préface de Algirdas 

Julien GREIMAS les editions de minuit 1966. 
5-JADOBSON (R): 
-Essais de linguistique générale. Editions de minuit, Paris 1973. 
6-Leech (G): 
-SEMANTICS, penguin BOOks 1974. 
7-Lerlat (p): 
-Semantique descriptive, Hachette, paris 1983. 
8-Leroy (M): 
-Les grands courants de la linguistique moderne, université de Bruxelles. 

1971. 
9-Lyons (John): 
-Eléments de semantique, Larousse. Paris. 1978. 
10-Malgueneau (D): 
-Initiation aux méthodes de l’analyse du discours, Hachette université, 

Paris. 1976. 
11-Martinet (A): 
-Eléments de linguistique générale. ARM and colin, paris 1980. 
12-Morsly (D), Chevaldonne (F), BUFFAC (M), Mollet (J): 
-introduction à la semiologie (Texte-Image). O. P. U. Alger 1980. 
13-Robins (R-H): 
-Bréve histoire de la linguistique de Platon à Chomsky, traduit de 

l’anglais par Maurise Borel editions du seuil, Paris, 1976. 



- ٢٤٧ -  

14-Sapir (E): 
-Le langage, traduit par Guillemin (S.M) Payot, Paris 1967. 
15-Saussure (F. De): 
-Cours de linguistique generale Payot. Paris 1986. 
16-Shomsky (N): 
-Structure syntaxique. Traduit par Michel Braudeau, éditions du seuil 

1969. 
17-Ullman (S): 
-Meaning and style. Oxford. London 1973. 

  
  

  



- ٢٤٨ -  

  
  

  الفھرس
  

  ٦  .......................................................................  :اإلهــــداء
  ٨  ...............................  مدخل نظري لعلم الداللة:   الباب األول 

  ١٠  ...................................................................  معا مــدخل
  ١٤  ....................................  والماهیة النشأة :الداللة علم  :األول الفصل

  ١٤  .....................................................................  :تمهید
  ١٥  .......................................................نشأة علم الداللة -أوالً 
  ٢٣  ......................................  ماهیة الداللة بین القدیم والحدیث - ثانیاً 
I- ٢٣  .....................  :في القرآن الكریم ومعجمات اللغة" الداللة"مصطلح  
  ٢٨  ...  ):األسس والمبادئ النظریة(الداللة في تعریفات علماء العرب القدامى  : أوالً 
I- ٢٩  ................................  ):هـ٣٣٩ت (مفاهیم الداللة عند الفرابي  

II- ٣١  ...............................  ):٥٠٥: ت(مفاهیم الداللة عند الغزالي  
III - ٣٥  ..........................  ):هـ٨٠٨:ت(مفاهیم الداللة عند ابن خلدون  
IV- ٣٨  ...................  ):هـ٨١٦:ت(ماهیة الداللة عند الشریف الجرجاني  

الماهیة (أو ) المصطلح واألبعاد:  (الداللة في تعریفات العلماء المحدثین: ثانیاً 
  ٤١  .................................................................  ):والمشروع

  ٤٢  ..................................  :ماهیة الداللة بین الوصفیة والمعیاریة- أ
  ٥١  .....................................  الحدیث الداللة علم مباحث  :الثاني الفصل

  ٥١  .....................................................................  :تمهـــید
  ٥٢  ........................................................  اللغة: المبحث األول
  ٥٧  .............................................  :الدال والمدلول: المبحث الثاني
  ٦٣  ................................................  أقسام الداللة: المبحث الثالث
  ٦٩  ..............................................  التطور الداللي: المبحث الرابع

  ٧٢  ..........................................  :الحقیقة والمجاز: المبحث الخامس
  ٧٥  ...........................................  :الحقول الداللیة: المبحث السادس

  ٧٧  ..................................................................  :الخالصة
  ٨١  ......................................  الحدیثة الداللیة النظریات  :الثالث الفصل

  ٨١  .....................................................................  :توطئة



- ٢٤٩ -  

  ٨٣  ........................................................:النظریة اإلشاریة- ١
  ٨٥  .......................................................:النظریة التصوریة- ٢
  ٨٦  .......................................................  :النظریة السلوكیة- ٣
  ٨٨  .......................................................  :ـ النظریة السیاقیة ٤
  ٩١  .......................................................  :ـ النظریة التحلیلیة ٥
  ٩٤  .......................................................  :ـ النظریة التولیدیة ٦
  ٩٨  ...................................  : ـ نظریة الوضعیة المنطقیة في المعنى ٧
  ١٠١  ...................................................  :ریة البراجماتیةـ النظ ٨
  ١٠٢  ...............................................  " :مور ـ كواین:"ـ نظریة  ٩

  ١٠٧  ...............................  الداللـــة عند اآلمــدي:   الباب الثاني 
  ١٠٩  ....................  الداللیة الدراسات في  القدامى العرب جهود  :األول الفصل

  ١٠٩  ...................................................................  :تمهید
  ١١٢  .......................  ):هـ٢٠٤هـ  ١٥٠(لشافعي ـ الجهود الداللیة عند ا ١
  ١١٩  .......................  ):هـ٢٥٥هـ ـ  ١٦٠(ـ الجهود الداللیة عند الجاحظ  ٢
  ١٢٨  ........................)هـ٣٩٢-هـ٣٢٠: (الجهود الداللیة عند ابن جني- ٣
  ١٣٨  ........................  ):هـ٤٢٧-هـ٣٧٣(الجهود الداللیة عند ابن سینا - ٤
  ١٤٧  .................  ):هـ٤٢١ت (الجهود الداللیة عند عبد القاهر الجرجاني - ٥

  ١٦٠  .................................  اآلمدي عند اللسانیة العالمة  :الثاني الفصل
  ١٦٠  ............................................................  مدخل عام- ١
  ١٦٨  ..................  :اطها وأنساقها الداللیة عند اآلمديالعالمة اللسانیة أنم- ٢

  ١٦٨  .................................................  :أنماط العالمة اللسانیة
  ١٧٧  ..............................................  :اعتباطیة الدلیل اللساني- ٣
  ١٨٠  ............................  ):أنواع العالقات وأقسامها(األنساق الداللیة - ٤
  ١٨٦  .................................................  :أسس الحقول الداللیة- ٥
  ١٩٠  ..................................................  :اللیةبناء الحقول الد- ٦

  ١٩٨  ...............  اآلمدي عند ومقوماته وحداته اإلبالغـي الخطاب  :الثالث الفصل
  ١٩٨  ...............................................  :وحدات الخطاب اللغوي- ١

  ١٩٨  .............................................................  :الحرف- أ
  ٢٠١  .............................................................  :الفعل-ب
  ٢٠٣  .............................................................  :االسم-ج

  ٢٠٧  ...........................................  :مقومات الخطاب اإلبالغي- ٢
  ٢٠٨  ...............................................  :الخبر وأبعاده الداللیة- أ

  ٢١٣  ............................................  :الكالم وقیمته اإلبالغیة-ب



- ٢٥٠ -  

  ٢١٥  ........................................  :الخطاب اإلبالغي وأنماطه -ج
  ٢٢٤  ..................................  اآلمدي عند والمجاز الحقیقة  :الرابع الفصل

  ٢٢٤  ...................................................................  :تمهید
  ٢٢٦  ...............................................  :ماهیة الحقیقة وأقسامها- ١
  ٢٢٩  .........................................................  ماهیة المجاز- ٢
  ٢٣١  ................................................  ة والمجازمعاییر الحقیق- ٣

  ٢٣٩  ............................................................  :خاتمة البحث
  ٢٤٢  .................................................  المصادر والمراجع العربیة

  ٢٤٩  ..................................................................  رسالفه
  
  

  



- ٢٥١ -  

  
  
  
 

  
  
  

  رقم اإلیداع في مكتبة األسد الوطنیة
  
  

منقـور عبـد / دراسـة: أصوله ومباحثـه فـي التـراث العربـي: علم الداللة
ــــــاب العــــــرب، : دمشــــــق –الجلیــــــل   ؛ ص ٢٥١ – ٢٠٠١اتحــــــاد الكت

  .سم٢٤

  

  العنوان -٢        ع ب د   ع ٤١٢ -١

  عبد الجلیل -٣

  

  مكتبة األسد         ٢٠٠١ /٢٢٨٧/١١ -ع
  
  

   


